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 مقدمة الطبعة الثانية

نبي بعده، الحمد هلل وحده، والصلاة والسلام على من لا 
 وبعد:

فهذا مختصر في السيرة، يرتب أحداثها، ويجمع 
أطرافها، ويرجح في المختلف فيه منها، وأسميته 

)الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية(، 
، وأن ملسو هيلع هللا ىلصوأسأله سبحانه أن يحيينا على سنة نبيه 

يميتنا على ملته، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يسقينا 
 اهلل هو أكرم مسئول، وأعظم مرجو.من حوضه، إن 
 الفقير إلى اهلل

 وحيد بن عبد السلام بالي
 ه0241من رمضان سنة 01

 مراحل دراسة السيرة

 :المرحلة الأوىل: مرحلة التأسيس •
يقوم الدارس فيها بحفظ متن مختصر وجامع لأحداث 

 السيرة.
 ونرشح في هذه المرحلة:

ة: لسيرة النبويالخلاصة البهية في ترتيب أحداث ا - 0
 حفظ.

لابن  ملسو هيلع هللا ىلص -الفصول في اختصار سيرة الرسول  - 4
 كثير: دراسة.

لمحب الدين  ملسو هيلع هللا ىلصخلاصة سيرة سيد البشر  - 3
 الطبري: دراسة.

لابن  ملسو هيلع هللا ىلصحدائق الأنوار في سير النبي المختار - 2
 الديبع الشيباني: دراسة.

الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر:  - 5

 دراسة.
 
 :المرحلة الثانية: مرحلة التصور •

يقوم فيها بدراسة كتاب يهتم بالسرد التاريخي 
 المسلسل لوقائع السيرة. ونرشح في هذه المرحلة:

 الرحيق المختوم: المباركفوري: دراسة. - 0
: للشيخ محمود المصري: -ملسو هيلع هللا ىلص -سيرة الرسول  - 4

 دراسة.

السيرة النبوية الصحيحة: للدكتور أكرم ضياء  - 3
 لعمري: دراسة.ا

 

 :المرحلة الثالثة: مرحلة الدراسة والتحليل •

يقوم فيها بدراسة كتاب يتناول وقائع السيرة بالتحليل 
والاستنباط، ونرشح في هذه المرحلة هذه الكتب 

 بالترتيب:
 هذا الحبيب يا محب: للشيخ الجزائري: دراسة. - 0
السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية: د.  - 4

 دي بن أحمد: دراسة.مه
السيرة النبوية دروس وعبر: د. علي بن الصلابي:  - 3

 دراسة.
بدر الكبرى صور من الواقع: د. محمد بن عبده  - 2

 يماني: دراسة.
 فقه الغزوات: د. محمود بن العيساوي: دراسة. - 5
 فقه السرايا: د. محمود بن العيساوي: دراسة. - 6
 ود شيت خطاب: دراسة.الرسول القائد: اللواء محم - 7
زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام ابن القيم:  - 1

 دراسة.
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 :المرحلة الرابعة: مرحلة التخصص •

يقوم فيها بدراسة كل حدث أو غزوة أو سرية بالبحث 
الموسع والدراسة، وذلك بجمع المعلومات في الحادثة 

 الواحدة في كل ما

 مثل: تطوله يده من المراجع في السيرة،
 مغازي الواقدي. - 0
 السيرة لابن هشام. - 4
الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام: للسهيلي  - 3
 ( مجلدات.7) -
 الطبقات الكبرى: لابن سعد. - 2
 تاريخ الطبري. - 5
 الكامل في التاريخ: لابن الأثير. - 6
 البداية والنهاية: لابن كثير. - 7
 02ر العباد. سبل الهدى والرشاد في سيرة خي - 1

 مجلدا.
من الأحوال والأموال  ملسو هيلع هللا ىلصإمتاع الأسماع بما للنبي  - 9

 مجلدا. 02والحفدة والمتاع: للمقريزي. 
شذرات الذهب في أخبار َمْن ذهب: لابن عماد  - 01

 الحنبلي.
 عيون الأثر: لابن سيد الناس. - 00

وغير ذلك من المصادر التي ستجدها في هوامش هذا 
  تعالى.الكتاب إن شاء اهلل

 فضل النية الصالحة

                                                 

( أعمل الآن في كتاب عن النوايا الصالحة التي يمكن أن ينويها المسلم عند 1)
كل عمل، مرتبا على أبواب الفقه، وربما أسميته )تحفة السائرين في طريق الأولياء 
 والصالحين( يسر اهلل إتمامه.

إن السائر إلى اهلل تعالى يجتهد في ألا يعمل عملا ولو 
مباحا إلا بنية صالحة لكي يثاب عليه، فإن أكل 

استحضر له نية، وإن نام استحضر لذلك نية وكذلك إن 
باع أو اشترى، أو جالس إخوانه أو غير ذلك من 
لواحد الأعمال، وأعلى منه درجة من يستحضر للعمل ا

عدة نوايا، فينال من الأجر والثواب على قدر نياته 
: ))وإنما لكل -صلى اهلل عليه وسلم  -لقول النبي 

 امرئ ما نوى(( متفق عليه.
حتى وإن لم يتمكن من تنفيذ بعض هذه النوايا لقول 

: ))من َهم َ بحسنة فلم -صلى اهلل عليه وسلم  -النبي 
 ة(( متفق عليه.يعملها كتبها اهلل عنده حسنة كامل

ومن هذا المنطلق ينبغي أن تستحضر عدة نوايا 
صالحة لدراسة السيرة النبوية العطرة، وسوف أذكر لك 

ما يحضرين من النوايا في ذلك، ثم أترك لك المجال 
لتزيد على ذلك مما يفيضه اهلل عليك من النوايا 

الصالحة، فإنني لقلة علمي وتفريطي في جنب اهلل، 
ليد، َعِيي َ اللسان في هذا الباب، فأسأل تراني مقيد ا

ا ته، وأن يستعملناهلل الكريم أن يطلق جوارحنا في طاع
 1.(0)في مرضاته 

النوايا التي ينويها المسلم 

 عند دراسة السيرة

 ينوي التقرب إلى اهلل بدراسة هذا العلم الشرعي. - 0
صلى اهلل عليه وسلم  -ينوي معرفة أحوال الرسول  - 4
 دي به.ليقت -
صلى اهلل عليه  -ينوي معرفة مواقف الرسول  - 3
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 ليزداد له حبا. -وسلم 
صلى اهلل عليه  -ينوي معرفة معجزات الرسول  - 2

 ليزداد إيمانا. -وسلم 
صلى اهلل عليه  -ينوي الاطلاع على مواقف النبي  - 5

 في البلاء ليزداد ثباتا. -وسلم 
 -عليه وسلمصلى اهلل  -ينوي الاقتداء بالنبي  - 6

 كداعية إلى اهلل.
في  -صلى اهلل عليه وسلم -ينوي الاقتداء بالنبي  - 7

 معاملة المسلمين.
 -صلى اهلل عليه وسلم -ينوي الاقتداء بالنبي  - 1

 كزوج في بيته.
في  -صلى اهلل عليه وسلم -ينوي الاقتداء بالنبي  - 9

 عبادة ربه.
 -يه وسلمصلى اهلل عل -ينوي الاقتداء بالنبي  - 01

 في حالة الغنى.
 -صلى اهلل عليه وسلم -ينوي الاقتداء بالنبي  - 00

 في حالة الفقر.
 -صلى اهلل عليه وسلم -ينوي الاقتداء بالنبي  - 04

 في حالة الصحة.
 -صلى اهلل عليه وسلم -ينوي الاقتداء بالنبي  - 03

 في حالة المرض.

م سلصلى اهلل عليه و -ينوي معرفة هدي النبي  - 02
 في الطهارة والصلاة للاقتداء به. -

صلى اهلل عليه وسلم  -ينوي معرفة هدي النبي  - 05
 في الجمعة والعيدين للاقتداء به. -

صلى اهلل عليه وسلم  -ينوي معرفة هدي النبي  - 06
 في الكسوف والاستسقاء للاقتداء به. -

صلى اهلل عليه وسلم  -ينوي معرفة هدي النبي  - 07

 جنائز والدفن للاقتداء به.في ال -
صلى اهلل عليه وسلم  -ينوي معرفة هدي النبي  - 01

 في الاستسقاء وصلاة الخوف للاقتداء به. -
صلى اهلل عليه وسلم  -ينوي معرفة هدي النبي  - 09

 في الصيام والزاكة للاقتداء به. -
صلى اهلل عليه وسلم  -ينوي معرفة هدي النبي  - 41

 ة للاقتداء به.في الحج والعمر -
صلى اهلل عليه وسلم  -ينوي معرفة هدي النبي  - 40

 في الهدايا والأضاحي للاقتداء به. -
صلى اهلل عليه وسلم  -ينوي معرفة هدي النبي  - 44

 للاقتداء به. في النكاح والطلاق -
صلى اهلل عليه وسلم  -ينوي معرفة هدي النبي  - 43

 في الطعام والشراب للاقتداء به. -
صلى اهلل عليه وسلم  -ينوي معرفة هدي النبي  - 42

 في البيع والشراء للاقتداء به. -
صلى اهلل عليه وسلم  -ينوي معرفة هدي النبي  - 45

 في الإجارة والمسابقة للاقتداء به. -
صلى اهلل عليه وسلم  -ينوي معرفة هدي النبي  - 46

 في العارية والوديعة للاقتداء به. -
صلى اهلل عليه وسلم  -عرفة هدي النبي ينوي م - 47

 في اللقطة والهبة للاقتداء به. -
صلى اهلل عليه وسلم  -ينوي معرفة هدي النبي  - 41

 في القصاص والديات للاقتداء به. -
صلى اهلل عليه وسلم  -ينوي معرفة هدي النبي  - 49

 في الأيمان والشهادات للاقتداء به. -
 -صلى اهلل عليه وسلم  - ينوي الاقتداء بالنبي - 31

 في معاملة المعاندين والمنافقين.
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ينوي الاقتداء بالصحابة الكرام في مواقفهم  - 30
 البطولية.

ينوي الاقتداء بالصحابة الكرام في سرعة  - 34
 استجابتهم لأوامر اهلل تعالى.

ينوي الاقتداء بالصحابة الكرام في سرعة  - 33
 .-صلى اهلل عليه وسلم  -استجابتهم لأوامر رسول اهلل 

ينوي معرفة وقائع السيرة وما فيها من عبر  - 32
 وعظات.

ينوي معرفة حوادث السيرة وما يستنبط منها من  - 35
 أحكام فقهية.

ينوي معرفة المتقدم والمتأخر، والناسخ  - 36
 والمنسوخ من الأحكام.

ينوي الاطلاع على مناسبات الآيات التي نزلت  - 37
 ووقائع السيرة الأخرى.في الغزوات 

ينوي الاطلاع على أحوال السابقين الأولين في  - 31
حالة الاستضعاف للاقتداء بهم إذا حدث له ما يشابه 

 ذلك.
ينوي الاطلاع على أحوال المجتمع الإسلامي  - 39

الأول من الإخاء والوفاء، والإيثار والتعاون، وصفاء 
 القلوب ..... ليقتدي بهم في ذلك.

نوي الاطلاع على مواقف الصحابة الكرام في ي - 21
الغزوات والسرايا من الصبر والتحمل، والتضحية 

 والفداء لهذا الدين ليقتدي بهم في ذلك.
تنوي أن تزداد بهذا العلم هلل خشية، لقوله تعالى:  - 20

 " إنما يخشى اهلل من عباده العلماء ".
لقوله تنوي أن تزداد بهذا العلم عند اهلل رفعة  - 24

تعالى: " يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا 

                                                 

 (.4762( صحيح: أخرجه مسلم )1)

 (.00العلم درجات " )المجادلة:
تنوي أن تحمل هذا العلم للناس، وتدعوهم  - 23

رضي  -للعمل بما فيه، لما رواه مسلم، عن أبي هريرة 
: قال -صلى اهلل عليه وسلم  -أن رسول اهلل  -اهلل عنه 

لأجر مثل أجور من " من دعا إلى هدى كان له من ا
 (.0)تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا " 

تنوي أن تتخذ هذا العلم وسيلة لتعليم الناس  - 22
الخير، فتنال بذلك ثناء اهلل واستغفار الملائكة، 

وكذلك استغفار الكائنات، فقد روى الترمذي وحسنه 
قال: ذكر  -رضي اهلل عنه  -عن أبي أمامة الباهلي 

رجلان: أحدهما عابد  -اهلل عليه وسلم صلى  -لرسول 
: " فضل -اهلل عليه وسلم  صلى -والآخر عالم، فقال 

 2العالم

على العابد كفضلي على أدناكم ". ثم قال: " إن اهلل 
وملائكته، وأهل السماوات والأرضيين حتى النملة في 

جحرها، وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس 
 .(4)الخير " 

تتخذ السيرة وسيلة للأمر بالمعروف تنوي أن  - 25
والنهي عن المنكر، فتكون من المفلحين، قال تعالى: " 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون" 

 (.012)آل عمران: 
تنوي أن تتعاون مع إخوانك المسلمين في نقل  - 26

 لحياة.السيرة إلى واقع عملي في ا
تنوي أن تزداد حبا للصحابة فتحشر في زمرتهم  - 27

: " المرء مع من -صلى اهلل عليه وسلم  -لقول النبي 
 .(3)أحب " 
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تنوي أن تتقن السيرة لترد على المشككين في  - 21
 .-صلى اهلل عليه وسلم  -رسالة سيد المرسلين 

تنوي أن تعلم السيرة لزوجتك وأولادك، فيزدادون  - 29
اقتداء،  -يه وسلم صلى اهلل عل -قربا، وبالنبي هلل

 وللصحابة حبا.

تنوي أن تعيش بروحك ووجدانك مع الرعيل  - 51
3.(2)الأول: " فإنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم " 

 

 

 من المولد إلى المبعث

هو أبو القاسم محمد بن عبد اهلل بن  -ملسو هيلع هللا ىلص -نبينا  - 0
ي بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قص

كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 

 إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
يتيما يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت  ملسو هيلع هللا ىلصولد  - 4

 من شهر ربيع الأول من عام الفيل.
 رأت: ))أنا دعوة إبراهيم، وبشرى عيسى، ملسو هيلع هللا ىلصيقول  - 3

أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له 
 4قصور بصرى من أرض الشام((.

                                                 

 ( وقال: حسن غريب صحيح.4762)( حسن: أخرجه الترمذي 4)
 ( صحيح: أخرجه البخاري ومسلم. 3)
( حبذا لو تقرأ هذه النوايا قبل أن تبدأ في حفظ كل درس لتجدد النية، وربما 2)

يفيض اهلل عليك بنيات أخرى، فيكثر ثوابك، ويعظم أجرك: " إنما الأعمال بالنيات 
 وإنما لكل امرئ ما نوى " متفق عليه.

 (.00ة ابن هشام )صحيح سير - 0

 (.411/ 4البداية والنهاية ) - 4

/ 1( وقال الهيثمي في المجمع )464/ 5، 047/ 2حسن: أخرجه أحمد ) - 3

( وصححه 606/ 4(: إسناد أحمد حسن، وأخرجه الحاكم في المستدرك )404

هي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية،  ملسو هيلع هللا ىلصومرضعته  - 2
 ولقد ظهر بوجوده عندها من البراكت ما ظهر.

أربع سنوات أتاه ملكان فشقا صدره  ملسو هيلع هللا ىلصولما بلغ  - 5
 وغسلا قلبه ثم أعاداه.

ست سنوات ماتت أمه بالأبواء بين  ملسو هيلع هللا ىلصولما بلغ  - 6
 مكة والمدينة، فكفله جده عبد المطلب.

ثماني سنوات تويف جده عبد المطلب  ملسو هيلع هللا ىلصولما بلغ  - 7
 وكفله عمه أبو طالب.

الثانية عشرة خرج به عمه أبو طالب  ملسو هيلع هللا ىلصولما بلغ  - 1
إلى الشام، فلما بلغوا بصرى رآه بحيرى الراهب، 

 مه برده، فرجع.فتحقق فيه صفات النبوة فأمر ع
الخامسة عشرة كانت حرب الفجار  ملسو هيلع هللا ىلصولما بلغ  - 9

 5قريش وهوازن. بين
 حلف الفضول لنصرة المظلوم. ملسو هيلع هللا ىلصثم شهد  - 01
الخامسة والعشرين تزوج خديجة  ملسو هيلع هللا ىلصولما بلغ  - 00

 .-رضي اهلل عنها  -
الخامسة والثلاثين اختلفت قريش  ملسو هيلع هللا ىلصولما بلغ  - 04

 كم بينهم.فيمن يضع الحجر الأسود مكانه فح
الثامنة والثلاثين ترادفت عليه  ملسو هيلع هللا ىلصولما بلغ  - 03

 علامات نبوته، وتحدث بها الرهبان والكهان.
التاسعة والثلاثين، حبب إليه  ملسو هيلع هللا ىلصولما بلغ  - 02

الخلوة، فكان يخلو بغار خراء شهر رمضان يتحنف 
 فيه.

( بعدما ساقه عن ابن إسحاق 312/ 4ووافقه الذهبي وقال ابن كثير في البداية )

 ا إسناد جيد قوي.بسنده: هذ
 (.314/ 4البداية والنهاية ) - 2

 (.59/ 0(، دلائل النبوة لأبي نعيم )004/ 0طبقات ابن سعد ) - 5
 (.311/ 4(، البداية )63صحيح سيرة ابن هشام ) - 6
 (.304/ 4(، البداية )96/ 0(، الطبقات )62صحيح سيرة ابن هشام ) - 7
/ 3(، صحيح سنن الترمذي )62شام )(، صحيح سيرة ابن ه044/ 0الطبقات ) - 1

090.) 
 (.041(، السيرة في ضوء المصادر الأصلية )309/ 4البداية ) - 9
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وقبل مبعثه بستة أشهر كان وحيه مناما، واكن لا  - 05
 6ت مثل فلق الصبح.رى رؤيا إلا جاءي

 من البعثة إلى الهجرة
أربعين سنة جاءه جبريل عليه  ملسو هيلع هللا ىلصولما بلغ  - 0

 السلام، بالوحي من ربه وهو في غار حراء.
 يدعو إلى اهلل سرا ثلاث سنوات. ملسو هيلع هللا ىلصظل  - 4
أسلم السابقون الأولون مثل خديجة وعلي وزيد  - 3

 وأبي بكر وغيرهم.
 مه.بالجهر فجهر فعاداه قو ملسو هيلع هللا ىلصثم أمر  - 2
قام كفار قريش بتعذيب من علموا بإسلامه  - 5

 ليردوهم عن دينهم لكنهم صبروا وثبتوا.
اجتماعات سرية بالمسلمين في  ملسو هيلع هللا ىلصعقد النبي  - 6
 7 ر الأرقم ليعلمهم شرائع الإسلام.دا

ويف السنة الخامسة من البعثة: هاجر جماعة من  - 7
حفاظا  - ملسو هيلع هللا ىلصبإذن رسول اهلل  -الصحابة إلى الحبشة 

على دينهم، منهم: عثمان بن عفان والزبير بن العوام 
وعبد الرحمن بن عوف وجعفر بن أبي طالب، فأقاموا 

 بها عشر سنين.
ويف السنة السادسة من البعثة: أسلم حمزة بن عبد  - 1

، فعز -رضي اهلل عنهما  -المطلب وعمر بن الخطاب 
                                                 

 (.049(، السيرة في ضوء المصادر الأصلية )340/ 4البداية ) - 01
 (.67(، صحيح سيرة ابن هشام )540/ 0تاريخ الطبري ) - 00
(، 69سيرة ابن هشام )( بسند صحيح، وصحيح 014/ 5مصنف عبد الرزاق ) - 04

 (.341/ 4البداية )
 (.72(، صحيح سيرة ابن هشام )051/ 0حدائق الأنوار ) - 03
 (.059/ 0حدائق الأنوار ) - 02
 (.059/ 0حدائق الأنوار ) - 05

 

 (.6/ 3(، البداية )246/ 1تاريخ الطبري ) - 1
 (.634( وصحيح مسلم )342/ 1سيرة ابن هشام ) - 4

 الإسلام بإسلامهما.
ن البعثة: تعاهدت قريش على ويف السنة السابعة م - 9

 ،-ملسو هيلع هللا ىلص -قطيعة بني هاشم إلا أن يسلموا إليهم النبي 
 وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في الكعبة.

ويف هذه السنة: اعتزل بنو هاشم بن عبد مناف  - 01
وتبعهم إخوانهم بنو المطلب بن عبد مناف مع أبي 

لى سنين، إطالب إلى شعب أبي طالب، فأقاموا به ثلاث 
المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، 8ىأن سع

وزمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسد في نقض 
الصحيفة، فخرج بنو هاشم وبنو المطلب من الشعب 

 في أواخر السنة التاسعة.
ويف السنة العاشرة من البعثة: مات أبو طالب، ثم  - 00

بعده بثلاثة أيام،  -رضي اهلل عنها  -ماتت خديجة 
لموتهما حزنا شديدا، ونالت  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  فحزن رسول

 ما لم تنله في حياة عمه أبي طالب. ملسو هيلع هللا ىلصقريش منه 
 ملسو هيلع هللا ىلصويف شوال من هذه السنة: عقد رسول اهلل  - 04

على عائشة وهي بنت ست سنين، ولم يبن بها إلا في 
ي رض -السنة الأوىل من الهجرة، وهي بنت تسع سنين 

 .-اهلل عنها 
ودة س ملسو هيلع هللا ىلصتزوج النبي ويف شوال من هذه السنة:  - 03

 9.-رضي اهلل عنها  -بنت زمعة 

 (.49/ 3البداية ) - 3
 (.122(، السير والمغازي )32/ 3البداية ) - 2
 (.37/ 3البداية ) - 2
 (.192السيرة في ضوء المصادر الأصلية ) - 7

 (.64/ 3(، البداية )143السير والمغازي ) - 6
 (.414السيرة في ضوء المصادر الأصلية ) - 6
 (.133(، صحيح سيرة ابن هشام )103/ 3البداية ) - 9

 السابق. - 10

 (.120: 131/ 3البداية ) - 911 
( بسند 410/ 7( ويف مسند أحمد )124/ 3(، البداية )1243صحيح مسلم ) - 14
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إلى الطائف  ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السنة: خرج النبي  - 02
يدعوهم إلى الإسلام، فأبوا، وآذوه، فرجع مهموما، فثبته 
اهلل بأمرين: أرسل إليه ملك الجبال، وأسلم على يديه 
مجموعة من الجن، ثم دخل مكة في جوار المطعم بن 

 عدي.
ة الحادية عشرة من البعثة: عرض نفسه ويف السن - 05

الكريمة على القبائل في موسم الحج كعادته، فآمن به 
ستة من رؤساء الأنصار، ورجعوا إلى المدينة ففشا فيهم 

 الإسلام.
ويف السنة الثانية عشرة من البعثة: أسري برسول  - 06
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

المنتهى ففرض اهلل عليه وعلى أمته عرج به إلى سدرة 
 الصلوات الخمس.

ويف موسم الحج من هذه السنة: وافاه اثنا عشر  - 07
في  ملسو هيلع هللا ىلصمن الأنصار بعضهم ممن لقي النبي 10 رجلا

الموسم السابق، فبايعوه عند العقبة فسميت ببيعة 
العقبة الأوىل وأرسل معهم مصعب بن عمير يقرئهم 

 من أهل المدينة.القرآن فأسلم على يديه كثير 
ويف السنة الثالثة عشرة من البعثة في موسم  - 01

الحج: وافاه سبعون رجلا من الأنصار فبايعوه عند 
العقبة أيضا على أن يمنعوه إن هاجر إليهم مما يمنعون 
منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، فأخرجوا له اثنى عشر 

                                                 

 حسن.
(، السيرة 263( بسند حسن، صحيح سيرة ابن هشام )410/ 7مسند أحمد ) - 13

 (.442في ضوء المصادر الأصلية )

 ( وما بعدها.127/ 3البداية ) - 1012 
/ 3( وقال: حسن صحيح. البداية )4942، والترمذي )(390/ 3مسند أحمد ) - 12

129 - 126.) 
 (.142 - 112/ 3البداية ) - 17
 - 126/ 3(، البداية )1609( ومسلم )1663، 3693صحيح البخاري ) - 16

172.) 

للنقباء: أنتم على قومكم كفلاء.  ملسو هيلع هللا ىلصنقيبا، فقال 
 يت ببيعة العقبة الثانية.فسم
حينئذ أصحابه بالهجرة إلى  ملسو هيلع هللا ىلصفأمر النبي  - 09

ينتظر الإذن بالهجرة وحبس معه أبا  ملسو هيلع هللا ىلصالمدينة، وأقام 
 .-رضي اهلل عنهما  -بكر وعليا 

ار الندوة للمشاورة في أمر واجتمعت قريش في د - 41
فأجمعوا على قتله، فنزل جبريل عليه  - ملسو هيلع هللا ىلص النبي

السلام بالوحي من عند اهلل فأخبره بذلك، وأذن اهلل له 
 11 بالهجرة فهاجر.

 السنة الأولى من الهجرة

 وفيها تسعة عشر حدثا:
من  ملسو هيلع هللا ىلصفي ربيع الأول من هذه السنة: هاجر النبي - 0

 مكة إلى المدينة.
 .قباءبقباء، وبنى مسجد  ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السنة: نزل  - 4
وفيها: صلى الجمعة حين ارتحل من قباء إلى  - 3

المدينة، صلاها في طريقه ببني سالم، وهي أول جمعة 
 صلاها وأول خطبة خطبها في الإسلام.

 بدار أبي أيوب الأنصاري. ملسو هيلع هللا ىلصوفيها: نزل  - 2
 وفيها: بنى المسجد النبوي والحجرات. - 5
 12لم حبر اليهود عبد اهلل بن سلام.وفيها: أس - 6

 - 179/ 3(، البداية )344/ 3( ومسند أحمد )3690صحيح البخاري ) - 16
166.) 

 (.160/ 3(، البداية )4464مسلم ) (، صحيح4496صحيح البخاري ) - 19
 (.167(، صحيح سيرة ابن هشام )167/ 3البداية والنهاية ) - 40

 (.440/ 3(، البداية )2/ 4تاريخ الطبري ) - 1
 (.9/ 4(، الكامل )426/ 3البداية والنهاية ) - 4
 (.321/ 4عيون الأثر ) - 3
 (.423/ 3البداية والنهاية ) - 2
 (.423/ 3)البداية والنهاية  - 2
 (.429/ 3البداية والنهاية ) - 7
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إلى بناته وزوجته سودة بنت  ملسو هيلع هللا ىلصوفيها: بعث النبي  - 7
زمعة زيَد بن حارثة، وأبا رافع فحملاهن من مكة إلى 

 المدينة ما عدا زينب.
رضي اهلل  -وفيها: هاجر آل أبي بكر الصديق  - 1

 .-عنه 
ويف ربيع الآخر من هذه السنة: زيد في صلاة  - 9

 ن.كعتيالحضر ركعتان واكنت صلاة الحضر والسفر ر
رضي اهلل عنهما  -وفيها: ولد عبد اهلل بن الزبير  - 01

 ، وهو أول مولود للمهاجرين في الإسلام.-
-رضي اهلل عنهما  -وفيها: ولد النعمان بن بشير  - 00

 ، وهو أول مولود للأنصار بعد الهجرة.
عد وأسوفيها: تويف من الصحابة كلثوم بن الهدم،  - 04

 13.-ارضي اهلل عنهم-بن زرارة

 وفيها: شرع الآذان. - 03
 معاهدة مع اليهود بالمدينة. ملسو هيلع هللا ىلصوفيها: عقد النبي  - 02
ويف رمضان من هذه السنة: كانت سرية حمزة بن  - 05

 إلى سيف البحر. -رضي اهلل عنه  -عبد المطلب 
ويف شوال من هذه السنة: كانت سرية عبيدة بن  - 06

لى بطن إ -رضي اهلل عنه  -الحارث بن عبد المطلب 
 رابغ.
بأم  ملسو هيلع هللا ىلصويف شوال من هذه السنة: بنى النبي  - 07

 .-رضي اهلل عنها  -المؤمنين عائشة 
                                                 

 (.10/ 4(، الكامل )476/ 3(، البداية والنهاية )10/ 4تاريخ الطبري ) - 6
 (.476/ 3(، البداية )10/ 4(، الكامل )10/ 4تاريخ الطبري ) - 6
 (.479/ 3(، البداية )10/ 4تاريخ الطبري ) - 9

 (.463/ 3(، البداية )10/ 4تاريخ الطبري ) - 10
 (.476/ 3(، البداية )10/ 4تاريخ الطبري ) - 11
 (.476/ 3(، البداية )9/ 4(، الكامل )6/ 4تاريخ الطبري ) - 14

 (.479/ 3البداية ) - 13
 (.474/ 3البداية ) - 12
 (.464/ 3(، البداية )10/ 4(، الكامل )11/ 4تاريخ الطبري ) - 12

ويف ذي القعدة من هذه السنة: كانت سرية سعد  - 01
ار. -رضي اهلل عنه  -بن أبي وقاص   إلى الخر َ

 ملسو هيلع هللا ىلصويف ذي القعدة من هذه السنة: آخى النبي  - 09
 14المهاجرين والأنصار. بين

 الثانية من الهجرة السنة

 وفيها واحد وعشرون حدثا:
عزوة  ملسو هيلع هللا ىلصفي صفر من هذه السنة: غزا رسول اهلل  - 0

الأبواء حتى بلغ ودان، وهي أول غزوة غزاها بنفسه 
 الشريفة، فداه أبي وأمي.

 ملسو هيلع هللا ىلصويف ربيع الأول من هذه السنة: غزا رسول اهلل  - 4
 غزوة بواط.

: غزا رسول اهلل ويف ربيع الأول أيضا من هذه السنة - 3
 غزوة بدر الأوىل حتى بلغ وادي َسَفوان.ملسو هيلع هللا ىلص

ويف جمادى الأوىل من هذه السنة: غزا رسول اهلل  - 2
حلفاءهم من بني غزوة العشيرة، فوادع بني مدلج و ملسو هيلع هللا ىلص

 15ضمرة.

ويف رجب من هذه السنة: كانت سرية جهينة  - 5
 وفيهم سعد بن أبي وقاص إلى حي من كنانة.

 سرية ملسو هيلع هللا ىلصويف رجب من هذه السنة: بعث رسول اهلل  - 6
 إلى نخلة. -رضي اهلل عنه  -عبد اهلل بن جحش 

 (.464/ 3البداية ) (،10/ 4(، الكامل )14/ 4تاريخ الطبري ) - 17
 (.476/ 3(، البداية )9/ 4(، الكامل )9/ 4تاريخ الطبري ) - 16
 (.464/ 3(، البداية )11/ 4تاريخ الطبري ) - 16
( وحدد التاريخ 4249( ومسلم )4492(، والبخاري )111/ 3مسند أحمد ) - 19

 (.324/ 4ابن سيد الناس في العيون )

 (.460/ 3ة )(، البداي7/ 4طبقات ابن سعد ) - 1
 (.12 /4(، تاريخ الطبري )6/ 4طبقات ابن سعد ) - 4
 (.12/ 4(، تاريخ الطبري )6/ 4طبقات ابن سعد ) - 3
 (.463/ 3(، البداية )6/ 4طبقات ابن سعد ) - 2
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ويف رجب وشعبان من هذه السنة: نزل الأمر الإلهي  - 7
بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، 

 وهو أول نسخ وقع في الإسلام.
 ان.ويف شعبان من هذه السنة: فرض صيام رمض - 1
ويف يوم الجمعة السابع عشر من رمضان من هذه  - 9

 السنة: وقعت غزوة بدر الكبرى.
لفطر، وفرضت الزاكة ويف هذه السنة: فرضت زاكة ا - 01

 16ذات الن ُّصب.

ويف مرجعهم من بدر توفيت رقية بنت رسول  - 00
 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل
ويف رمضان من هذه السنة: َقتَل عميرُّ بن عدي  - 04

عصماء بنت مروان اليهودية بسبب  -رضي اهلل عنه  -
 أذاها للمسلمين.

إلى المصلى  ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السنة: خرج رسول اهلل  - 03
فصلى بهم صلاة العيد، واكن ذلك أول خرجة خرجها 

 بالناس إلى المصلى لصلاة العيد.
 -ويف شوال من هذه السنة: قتل سالم بن عمير  - 02

على  أبا عفك اليهودي لتحريضه -رضي اهلل عنه 
 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

بني  ملسو هيلع هللا ىلصويف شوال من هذه السنة: غزا رسول اهلل  - 05
 سليم حتى بلغ الكدر.

                                                 

 (.46/ 7(، سبل الهدى )1226مسند أحمد: مسند سعد بن أبي وقاص ) - 2
(، البداية 14/ 4(، الكامل )12/ 4(، تاريخ الطبري )9/ 4طبقات ابن سعد ) - 7
(3 /462.) 
 (.466/ 3(، البداية )13/ 4(، الكامل )16/ 4تاريخ الطبري ) - 6
 (.13/ 4(، الكامل )16/ 4تاريخ الطبري ) - 6
 (.370: 490/ 4(، البداية )24: 19/ 4تاريخ الطبري ) - 9

 (.360/ 3(، البداية )16/ 4تاريخ الطبري ) - 10

 (.360/ 3(، البداية )24/ 4ري )تاريخ الطب - 11
 (.326/ 3(، البداية )37/ 4طبقات ابن سعد ) - 14
 (.13/ 4(، الكامل )19/ 4تاريخ الطبري ) - 13

ويف هذه السنة: بعد غزوة بدر بشهر هاجرت  - 06
 17.ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل بنت رس -رضي اهلل عنها  -زينب 

 رضي -ويف هذه السنة: تزوج علي بن أبي طالب  - 07
رسول اهلل  بنت -رضي اهلل عنها  -فاطمة  -اهلل عنه 

 .ملسو هيلع هللا ىلص
ويف هذه السنة: أسلم عمير بن وهب الجمحي  - 01

 حينما رأى علامة من علامات النبوة.
ويف شوال من هذه السنة: نقض يهود بني قينقاع  - 09

 وأجلاهم عن المدينة. ملسو هيلع هللا ىلصالعهد فحاصرهم النبي 
ويف ذي الحجة من هذه السنة: وقعت غزوة  - 41

 السويق.
ن هذه السنة: تويف عثمان ويف ذي الحجة أيضا م - 40

ودفن بالبقيع، وهو أول  -رضي اهلل عنه  -بن مظعون 
 من مات من المهاجرين بالمدينة.

المعاقل  ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السنة: كتب رسول اهلل  - 44
 18فكان معلقا بسيفه.

 (.36/ 7سبل الهدى ) - 12
/ 3(، ابن هشام )32/ 4(، الكامل )367/ 3(، البداية )20/ 4تاريخ الطبري ) - 12

132.) 
 (.374/ 3البداية ) - 17

 (.366/ 3ية )البدا - 16
 (.27: 22/ 4تاريخ الطبري ) - 16
 (.2/ 2(، البداية )33/ 4(، الكامل )26/ 4تاريخ الطبري ) - 19
 (.37/ 4(، الكامل )20/ 4تاريخ الطبري ) - 40
 (.17/ 1(، شذرات الذهب )36/ 4(، الكامل )21/ 4تاريخ الطبري ) - 41
 (.36/ 4(، الكامل )21/ 4تاريخ الطبري ) - 44
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ويف عيد الأضحى من هذه السنة: ضحى رسول  - 43
والآخر عن بكبشين، أحدهما عن أمته  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 19ه.محمد وآل

 السنة الثالثة من الهجرة

 وفيها ثلاثة عشر حدثا:
في المحرم من هذه السنة: وقعت غزوة نجد عند  - 0

 ماء يقال له: ذو أمر.
ويف ربيع الأول من هذه السنة: قتل كعب بن  - 4

 .ملسو هيلع هللا ىلصالأشرف اليهودي بأمر رسول اهلل 
ويف ربيع الأول أيضا من هذه السنة: عقد عثمان  - 3

على أم كلثوم بنت رسول  -اهلل عنه رضي  -بن عفان 
بعد وفاة أختها رقية، وبنى بها في جمادى  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 الآخرة.
غزوة الفرع ويف ربيع الآخر من هذه السنة: وقعت  - 2

 20من بحران.

ويف جمادى الآخرة من هذه السنة: كانت سرية  - 5
إلى القردة، فغنموا  -رضي اهلل عنه  -زيد بن حارثة 

 لقريش.عيرا ومالا 
 ملسو هيلع هللا ىلصويف شعبان من هذه السنة: تزوج رسول اهلل  - 6

 .-رضي اهلل عنها  -حفصة بنت عمر 
                                                 

 (.324/ 4عيون الأثر ) - 43

/ 2(، سبل الهدى )3/ 2(، البداية )36/ 4(، الكامل )24/ 4تاريخ الطبري ) - 1
167.) 

/ 7(، سبل الهدى )7/ 2(، البداية )36/ 4(، الكامل )24/ 4تاريخ الطبري ) - 4
42.) 

 (.16/ 1(، شذرات الذهب )72، 7/ 2البداية ) - 3
 (.166/ 2(، سبل الهدى )3/ 2) (، البداية24/ 4تاريخ الطبري ) - 2

/ 7(، سبل الهدى )2/ 2(، البداية )20/ 4(، الكامل )22/ 4تاريخ الطبري ) - 2
34.) 

 (.492(، الإصابة )26/ 4تاريخ الطبري ) - 7

 ملسو هيلع هللا ىلصويف رمضان من هذه السنة: تزوج رسول اهلل  - 7
 .-رضي اهلل عنها  -زينب بنت خزيمة أم المساكين 

 -ويف رمضان من هذه السنة: ولد الحسن بن علي  - 1
 .-رضي اهلل عنهما 

 هذه السنة: وقعت غزوة أحد.ويف شوال من  - 9
خرج المسلمون ويف اليوم التالي لغزوة أحد:  - 01

 21لغزوة حمراء الأسد.

بزينب بنت  ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السنة: تزوج رسول اهلل  - 00
 بأمر اهلل تبارك وتعالى. -رضي اهلل عنها  -جحش 

 -رضي اهلل عنها  -ويف صبيحة عرس زينب  - 04
 نزلت آية الحجاب.

 22السنة: نزل تحريم الخمر. ويف هذه - 03

 السنة الرابعة من الهجرة

 وفيها ثلاثة عشر حدثا:
في المحرم من هذه السنة: كانت سرية أبي سلمة  - 0
 إلى طليحة الأسدي، فغنم وأسر. -رضي اهلل عنه  -
ويف المحرم أيضا من هذه السنة: بعث رسول اهلل  - 4

 د بنإلى خال -رضي اهلل عنه  -عبد اهلل بن أنيس  ملسو هيلع هللا ىلص
 سفيان الهذلي فقتل خالدا وعاد سالما.

 ويف صفر من هذه السنة: كانت سرية الرجيع. - 3

 (.16/ 1(، شذرات الذهب )266(، الإصابة )114/ 10الطبقات ) - 6
 (.492(، الأصابة )26/ 4تاريخ الطبري ) - 6
 (.10/ 2(، البداية )22/ 4(، الكامل )26/ 4الطبري ) تاريخ - 9

 (.20/ 2(، البداية )26/ 4(، الكامل )62/ 4تاريخ الطبري ) - 10

( وهو قول خليفة 07/ 0(، شذرات الذهب )062تاريخ الإسلام )المغازي /  - 00
بن خياط، وأبي عبيدة معمر بن المثنى، وابن منده وهو أقوى من قول من قال بأنه 

 (.97( ومرويات بني المصطلق )063/ 2ه، وراجع البداية ) 5 في
( وصحيح مسلم 6470، 6439، 2793، 2794، 2790صحيح البخاري ) - 04

 (.065/ 2(، البداية )0241)
 (.07/ 0شذرات الذهب ) - 03



 

 24من  13الصفحة     الخالصة البهية في ترتيب احداث السيرة النبوية

ويف صفر أيضا من هذه السنة: كانت سرية بئر  - 2
 معونة.

ويف هذه السنة: كانت سرية عمرو بن أمية  - 5
 23تل أبي سفيان لكنه لم يتمكن منه.الضمري لق

رت يهود بني ويف ربيع الأول من هذه السنة؛ غد - 6
 ثم أجلاهم عن المدينة. ملسو هيلع هللا ىلصالنضير، فخاصرهم النبي 

ويف جمادى الأوىل من هذه السنة تويف أبو سلمة:  - 7
 ،-رضي اهلل عنه  -عبد اهلل بن عبد الأسد المخزومي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصواكن رضيع رسول اهلل 
ويف جمادى الأوىل من هذه السنة: مات عبد اهلل  - 1

 يعني من رقية -نهما رضي اهلل ع -بن عثمان بن عفان 
 وهو ابن ست سنين. ملسو هيلع هللا ىلصبنت رسول اهلل 

ويف شعبان من هذه السنة: وقعت غزوة بدر  - 9
 الآخرة.

ويف شعبان أيضا من هذه السنة: ولد الحسين بن  - 01
رضي اهلل عنها  -من فاطمة  -رضي اهلل عنهما  -علي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصبنت رسول اهلل  -
 24.ملسو هيلع هللا ىلصاهللرسول  ويف شوال من هذه السنة: تزوج - 00

 أم سلمة بنت أبي أمية.
-زيد بن ثابت  ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السنة: أمر رسول اهلل  - 04

                                                 

 (.26/ 1(، حدائق الأنوار )64/ 2البداية والنهاية ) - 1
(، فقه 423/ 3(، زاد المعاد )297/ 3أحمد )( ومسند 719/ 4سيرة ابن هشام ) - 4

 (.112السرايا )
 (.63/ 2(، البداية )66/ 4تاريخ الطبري ) - 3
 (.60/ 2(، البداية )73/ 4(، الكامل )60/ 4تاريخ الطبري ) - 2
 (.60/ 2(، البداية )70/ 4(، الكامل )69/ 4تاريخ الطبري ) - 2

 (.13/ 4(، تاريخ الطبري )0726)(، صحيح مسلم 2112صحيح البخاري ) - 6
 (.014، 010/ 2البداية والنهاية ) - 7
 (.010/ 2البداية والنهاية ) - 1
 (.99/ 2(، البداية )17/ 4تاريخ الطبري ) - 9

أن يتعلم كتاب يهود، فتعلمه في  -رضي اهلل عنه
 خمسة عشر يوما.

اليهودي  ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السنة: رجم رسول اهلل  - 03
 25واليهودية.

 السنة الخامسة للهجرة

 وفيها أربعة عشر حدثًا:
 ملسو هيلع هللا ىلصفي ربيع الأول من هذه السنة: غزا رسول اهلل  - 0

 .الجندل دومة
 على مزينة وفد قدم: السنة هذه من رجب ويف - 4

 .ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول
 رضي – عبادة بن سعد أم توفيت: السنة هذه ويف - 3

 .- عنه اهلل
 بني ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول غزا: السنة هذه من شعبان ويف - 2

 .الراجح على المصطلق
 ملسو هيلع هللا ىلص النبي أعتق: السنة هذه من أيًضا شعبان ويف - 5

 26وتزوجها الحارث بنت جويرية

: المصطلق بني غزوة من ملسو هيلع هللا ىلصويف مرجع النبي  - 6
 هللا رضي – عائشة المؤمنين أم على المنافقون افترى
 .القرآن في برائتها اهلل فأنزل الإفك، حادثة – عنها

 (.014/ 2(، البداية )61/ 4الكامل ) - 01
 (.014/ 2(، البداية )11/ 4تاريخ الطبري ) - 00
( وقال 104/ 2(، البداية )66/ 4لطبري )(، تاريخ ا4612سنن الترمذي ) - 14

 الترمذي: حسن صحيح.
 (.324/ 4عيون الأثر ) - 13

 (.012/ 2(، البداية والنهاية )69/ 4(، الكامل )52/ 4عيون الأثر ) - 0
 (.634/ 6سبل الهدى ) - 4
 (.012/ 2(، البداية والنهاية )12/ 2(، والبيهقي )0131سنن الترمذي ) - 3
(، وهذا ما رجحه الذهبي في 011: 91ة بني المصطلق للقريبي )مرويات غزو - 2

 (.329قسم المغازي ) –تاريخ الإسلام 
 (.079/ 2(، البداية )2031صحيح البخاري ) - 5
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غزوة الأحزاب،  وقعت: السنة هذه من شوال ويف - 7
 فردهم اهلل خاسئين.

ويف ذي القعدة من هذه السنة: وقعت غزوة بني  - 1
 قريظة، ونالوا جزاء خيانتهم العظمى.

ويف ذي الحجة من هذه السنة: تويف سعد بن معاذ  - 9
 .-عنه اهلل رضي –

 أبا الخزرج قتلت: السنة هذه من الحجة ذي ويف - 01
 27.ملسو هيلع هللا ىلصدي بإذن رسول اهلل واليه الحقيق أبي بن سلام رافع

بريحانة،  ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السنة: تسرى رسول اهلل  - 00
وهي من سبي بني قريظة بعدما أسلمت وظلت معه 

 حتى ماتت في السنة العاشرة للهجرة.
ويف هذه السنة: قدم وفد أشجع على رسول اهلل  - 04
 .ملسو هيلع هللا ىلص
 بين الخيل. ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السنة: سابق النبي  - 03
 28السنة: زلزلت المدينة.ويف هذه  - 02

 

 السنة السادسة من الهجرة

 وفيها ثمانية وعشرون حدثًا:
ويف المحرم من هذه السنة كانت سرية محمد بن  - 0

 إلى القرطاء. -رضي اهلل عنه  -مسلمة 
                                                 

/ 2) البداية ،(4471) ومسلم( 2751 ،2420 ،4660) البخاري صحيح - 6
011.) 

 (.012/ 2) البداية ،(69/ 4) الكامل – 7
 (.015/ 2) البداية ،(69/ 4) الكامل - 1
 (.021/ 2) البداية ،(77/ 4) الكامل - 9

(، السيرة النبوية في 052/ 2(، البداية )2139، 2131) البخاري صحيح - 01
 (.265در الأصلية )ضوء المصا

 (.412/ 4(، تاريخ الطبري )222الإصابة ) - 11
 (.472/ 1الطبقات ) - 14

ويف ربيع الأول من هذه السنة: كانت سرية عكاشة  - 4
إلى الغمر،  -رضي اهلل عنه  -بن محصن الأسدي 

 ورجعوا سالمين.فغنموا 
ويف ربيع الآخر من هذه السنة: كانت سرية محمد  - 3

إلى ذي القصة فقتلوا  -رضي اهلل عنه  -بن مسلمة 
 جميًعا إلا محمد بن مسلمة حمل جريًحا.

 ر أيًضا من هذه السنة: كانت سريةويف ربيع الآخ - 2
إلى ذي  -رضي اهلل عنه  -أبي عبيدة بن الجراح 

 29 وا.القصة فغنموا وسلم
ويف ربيع الآخر أيًضا من هذه السنة: كانت سرية  - 5

إلى بني سليم  -رضي اهلل عنه  -زيد بن حارثة 
 بالجموم، فأسروا وغنموا وسلموا.

ويف جمادي الأول من هذه السنة: كانت سرية زيد  - 6
إلى العيص، فغنمت  -رضي اهلل عنه  -بن حارثة 

 وسلمت.
هذه السنة: كانت  ويف جمادي الأوىل أيًضا من - 7

 غزوة بني لحيان بناحية عسفان، فلم يلقوا أحًدا.
ويف جمادي الآخرة من هذه السنة: كانت سرية  - 1

 (.323/ 4عيون الأثر ) - 13
 (.323/ 4الأثر ) عيون - 12

 (.004/ 6(، سبل الهدى )72/ 4الطبقات ) - 0
(، البداية 354(، مغازي الذهبي )94/ 4(، الكامل )10/ 4طبقات ابن سعد ) - 4
(2 /411.) 
/ 2(، البداية )354(، مغازي الذهبي )94/ 4(، الكامل )10/ 4الطبقات ) - 3

 (.047/ 6(، سبل الهدى )411
/ 2(، البداية )353(، مغازي الذهبي )94/ 4لكامل )(، ا10/ 4الطبقات ) - 2

 (.031/ 6(، سبل الهدى )411
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إلى الطرف فغنموا  -عنه  رضي اهلل -زيد بن حارثة 
 30وسلموا.

ويف جمادي الآخرة من هذه السنة: كانت سرية  - 9
 إلى حسمى. -رضي اهلل عنه  -زيد بن حارثة 

 رجب من هذه السنة: كانت سرية زيد بن ويف - 01
أيًضا إلى وادي القرى، فلم  -رضي اهلل عنه  -حارثة 

 يلق كيًدا.
ويف شعبان من هذه السنة: كانت سرية عبد  - 00

إلى دومة الجندل،  -رضي اهلل عنه  -الرحمن بن عوف 
 فأسلموا، ملكهم ابنة يتزوج أن ملسو هيلع هللا ىلصوأمره النبي 

 .وتزوجها
لسنة: كانت سرية ا هذه من يًضاأ شعبان ويف - 04

 إلى بني سعد بن -رضي اهلل عنه  -علي بن أبي طالب 
 31كر بفدك، فشتت شملهم، وغنم وسلم.ب

ويف رمضان من هذه السنة: كانت سرية زيد بن  - 03
إلى أم قرفة بناحية وادي  -رضي اهلل عنه  -حارثة 

 القرى، فقتلوا وأسروا، وغنموا وسلموا.
ويف رمضان أيًضا من هذه السنة: أجدب الناس  - 02

 فنزل ،ملسو هيلع هللا ىلصجدبًا شديًدا، فاستسقى بهم رسول اهلل 
                                                 

/ 7(، سبل الهدى )323(، مغازي الذهبي )94/ 4(، الكامل )63/ 4الطبقات ) - 2
 (.261(، السيرة في ضوء المصادر الأصلية )134

(، 326، 322(، مغازي الذهبي )92/ 4(، الكامل )63/ 4طبقات بن سعد ) - 7
 (.133/ 7لصالحي )ا

/ 2(، البداية )422(، الذهبي )92/ 4(، الكامل )102/ 4تاريخ الطبري ) - 6
 (.276(، السيرة في ضوء المصادر الأصلية )20/ 2(، الصالحي )179

/ 7(، الصالحي )323(، الذهبي )94/ 4(، الكامل )147/ 4تاريخ الطبري ) - 6
 (.136(، فقه السرايا )139

 (.120/ 7(، سبل )62/ 4طبقات ) - 9
/ 7(، الصالحي )322(، الذهبي )93/ 4(، الكامل )147/ 4تاريخ الطبري ) - 10

 (.263(، السيرة في ضوء المصادر الأصلية )126
(، 93/ 4(، الكامل )147/ 4(، تاريخ الطبري )62/ 4طبقات بن سعد ) - 11

 (.129/ 7(، الصالحي )322الذهبي )

 .المطر
سرية عبد اهلل  كانت: السنة هذه من شوال ويف - 05

إلى أسير بن زارم  -رضي اهلل عنه  -بن أبي رواحة 
 اليهودي، فقتلوه وسلموا.

ية كرز ويف شوال أيًضا من هذه السنة: كانت سر - 06
بن جابر الفهري إلى العرنيين، فأتوا بهم فقتلهم رسول 

 32.ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ويف هذه السنة: وقبل صلح الحديبية كانت سرية  - 07
 الخبط على الراجح.

ويف هذه السنة: كانت سرية بني عبس على  - 01
 الغالب.

ويف ذي القعدة من هذه السنة: كان صلح  - 09
 الحديبية واكن فتًحا مبيًنا.

 ويف الحديبية كانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. - 41
ويف مرجعهم من الحديبية عند ضجنان نزلت  - 40

 .المسلمون فهنأه ملسو هيلع هللا ىلصسورة الفتح على رسول اهلل 
 .الحج فرض نزل: السنة هذه ويف - 44
 على المسلمات حرمت: السنة هذه ويف - 43

 33. المشركين

(، 93/ 4(، الكامل )146/ 4اريخ الطبري )(، ت67/ 4طبقات بن سعد ) - 14
 (.263(، السيرة في ضوء المصادر الأصلية )122/ 7(، الصالحي )322الذهبي )

(، 69/ 4(، صحيح مسلم )146/ 4خ الطبري )تاري ،(67/ 4) سعد ابن طبقات - 13
 (.121(، فقه السرايا )262(، السيرة في المصادر )126/ 7الصالحي )

 (.323/ 4( عيون الأثر )92/ 4تاريخ لابن الأثير )الكامل في ال - 12
(، 371(، تاريخ الإسلام للذهبي قسم المغازي )66/ 4طبقات ابن سعد ) - 12

(، السيرة في المصادر 121(، فقه السرايا )167/ 7( )406/ 3الصالحي الشامي )
(267.) 

، 2193، 3016، 1201، 433(، صحيح البخاري )69/ 4طبقات ابن سعد ) - 17
(، 371(، الذهبي في المغازي )92/ 4(، الكامل )1761(، صحيح مسلم )7604

 (.167/ 7سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي )

 ،(1932) مسلم صحيح ،(2371 ،2370 ،4963 ،4263) البخاري صحيح - 16
 /رجب(.342/ 3د )المعا زاد ،(467 - 462/ 7) الصالحي
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 إلى كتًبا ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السنة: أرسل رسول اهلل  - 42
 .الإسلام إلى فيها يدعوهم العالم ملوك

 .الشمس كسفت: السنة هذه ويف - 45
رضي اهلل  -عد بن خولة س مات: السنة هذه ويف - 46

 في الأسر بمكة. -عنه 
ويف هذه السنة: قدم وفد جذام على رسول اهلل  - 47
 34.ملسو هيلع هللا ىلص

 السنة السابعة للهجرة

 وفيها تسعة وعشرون حدثًا:
ابنته  ملسو هيلع هللا ىلصفي المحرم من هذه السنة: رد النبي  - 0

 زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول.
ويف المحرم من هذه السنة: كانت غزوة ذي قرد  - 4

 على الراجح.
 ويف المحرم من هذه السنة: كانت غزوة خيبر. - 3
 ويف غزوة خيبر: حرمت لحوم الحمر الأهلية. - 2
 جعفر بن ملسو هيلع هللا ىلصويف غزوة خيبر: قدم على رسول اهلل  - 5

                                                 

 (.376/ 7(، سبل الهدى )247/ 2سد الغابة )(، أ427/ 1طبقات ) - 16
(، الكامل 2161، 2169، 4632، 1792(، صحيح البخاري )91/ 4طبقات ) - 19

 (.261(، المصادر الأصلية )373( الذهبي )67/ 4)
 (.93/ 4الطبقات الكبرى لابن سعد ) - 40
 (.92/ 4الطبقات الكبرى لابن سعد ) - 41
 (.40/ 1(، شذرات الذهب )404/ 2البداية والنهاية ) - 44
 (.404/ 2البداية والنهاية ) - 43

 ولللرس كتابًا خمسين من أكثر فيها ذكر حيث سعد لابن الكبرى الطبقات - 42
(، السيرة في 403/ 2ة والنهاية )البداي ،(96/ 4) الكامل ،(424 - 444/ 1) ملسو هيلع هللا ىلص

 (.213ضوء المصادر الأصلية )
 (.40/ 1شذرات الذهب ) - 42
 (.40/ 1شذرات الذهب ) - 47
 (.204تاريخ الإسلام للذهبي قسم المغازي ) - 46
 (.261/ 7سبل الهدى ) - 46

 (.102/ 4(، الكامل )121/ 4تاريخ الطبري ) - 1
/ 2( ورجحه ابن كثير في البداية )2192هذا ما جزم به البخاري في المغازي ) - 4

أبو  من مهاجري الحبشة ومعهم أبي طالب، ومن معه
 35موسى، ومن معه من الأشعريين.

 ملسو هيلع هللا ىلصويف غزوة خيبر: قدم أبو هريرة على رسول اهلل  - 6
 .مسلًما

 رضي - حبيبة أم ملسو هيلع هللا ىلص النبي تزوج: السنة هذه ويف - 7
 .- عنها اهلل

 نتب صفية ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول اصطفى :خيبر غزوة ويف - 1
 .وتزوجها فأعتقها السبي، من حيي

بان بن سعيد بن أ سرية كانت: السنة هذه ويف - 9
 العاص قبل نجد.

ويف هذه السنة: أهدت يهودية شاة مصلية  - 01
 الشاة فأخبرته لقمة فأخذ ملسو هيلع هللا ىلصمسمومة إلى رسول اهلل 

 36.مسمومة بأنها
ويف هذه السنة: قدم حاطب بن أبي بلتعة من  - 00

 وأختها مارية ملسو هيلع هللا ىلصعند المقوقس وقد أرسل معه للنبي 
لة وحماًرا وكسوة، فأسلمت مارية وأختها وبغ سيرين

 لنفسه مارية فأخذ ملسو هيلع هللا ىلصقبل قدومهما على رسول اهلل 
 هيف ثابت بن لحسان سيرين ووهب إبراهيم، له فولدت

/ 4ق وابن سعد في الطبقات )( خلافًا لابن إسحا247/ 6( والحافظ في الفتح )162
67.) 

/ 1(، شذرات )161/ 2(، البداية )99/ 4(، الكامل )139/ 4تاريخ الطبري ) - 3
41.) 

 (.194، 164/ 2(، البداية )99/ 4الكامل ) - 2
 (.41/ 1(، شذرات الذهب )431/ 2البداية ) - 2

 (.41/ 1) الذهب شذرات ،(406/ 2) البداية - 7
( 171/ 2( البداية )292/ 1) البشر سيد سيرة خلاصة (92/ 10) الطبقات - 6

 (.41/ 1( شذرات )234الإصابة )
( 440/ 2( البداية )1372، 62، 62( صحيح مسلم )2400صحيح البخاري ) - 6

/ 2( الاستيعاب )140/ 6( الطبقات )41/ 1( شذرات الذهب )104/ 4الكامل )
1661.) 

سبل الهدى والرشاد في السرايا، سرية البخاري في المغازي، باب غزوة خيبر،  - 9
 (.404/ 7أبان بن سعيد )

( والقصة 4190( مسلم )2666، 2429، 3179، 4716صحيح البخاري ) - 10
 (.103/ 4( الكامل )436 - 432/ 2في البداية )
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 .خالة ابنا براهيموإ فهو الرحمن، عبد ابنه أم
 بعث خيبر من ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول انصرف ولما - 04

محيصة بن مسعود إلى فدك يدعوهم إلى الإسلام، 
 كذل فقبل الأرض، نصف على ملسو هيلع هللا ىلصفصالحوا رسول اهلل 

 لم لأنه ؛ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسول خالًصا فدك نصف واكن منهم
 يصرف فكان راكب، ولا بخيل عليه المسلمون يوجف

 .السبيل أبناء على منه يأتيه ما
ويف منصرفه من خيبر أيًضا فتح وادي القرى،  - 03

على شطر ما وغنم أموالها وترك أرضها مع اليهود 
 37يخرج منها كأهل خيبر.

ولما علم يهود تيماء ما جرى لإخوانهم في خيبر  - 02
 وأقاموا ملسو هيلع هللا ىلصوفدك ووادي القرى صالحوا رسول اهلل 

 .بأموالهم
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول نام المدينة إلى مرجعهم ويف - 05

 .الشمس طلعت حتى الفجر صلاة عن وأصحابه
فتح خيبر احتال الحجاج بن علاط  وبعد - 06

 السلمي على مشركي مكة حتى استنقذ ماله منهم.
ويف هذه السنة: كانت غزوة ذات الرقاع على  - 07

                                                 

 (.41/ 1( شذرات الذهب )433/ 2( البداية )102/ 4الكامل ) - 11
 (.102/ 4)( الكامل 120/ 4تاريخ الطبري ) - 14
 (.126/ 2( سبل الهدى والرشاد )136/ 4تاريخ الطبري ) - 13

 (.312/ 3زاد المعاد ) - 12
( 3174( الترمذي )232( أبو داود )760( صحيح مسلم )13/ 1الموطأ ) - 12

( سبل الهدى 312/ 3( زاد المعاد )103/ 4( الكامل )139/ 4تاريخ الطبري )
 (.129/ 2والرشاد )

اها الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، سمعت ثابًتا القصة رو - 17
يحدث عن أنس به، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين كما قال الحافظ ابن 

 (.139/ 2( وانظر سبل الهدى )412/ 2كثير في البداية )
( باب غزوة ذات الرقاع، 344/ 6وممن رجح ذلك البخاري في صحيحه ) - 16

/ 3( وابن القيم في زاد المعاد )62/ 2فتح وابن كثير في البداية )وابن حجر في ال

 الراجح.
 38ويف هذه العزوة نزلت آية التيمم. - 01

 ملسو هيلع هللا ىلصات الرقاع اشترى النبي ويف مرجعهم من ذ - 09
 .عليه ورده ثمنه أعطاه ثم اهلل، عبد بن جابر جمل

 بن غالب سرية كانت: السنة هذه من صفر ويف - 41
 .ثعلبة بن عبد بني إلى الليثي اهلل عبد
 ربك أبي سرية كانت: السنة هذه من شعبان ويف - 40

 .نجد إلى - عنه اهلل رضي - الصديق
هذه السنة: كانت سرية عمر بن  من شعبان ويف - 44

 إلى تربة. -رضي اهلل عنه  -الخطاب 
ويف شعبان أيًضا من هذه السنة: كانت سرية  - 43

بشير بن سعد والد النعمان بن بشير الأنصاري إلى بني 
 39بناحية فدك.مرة 

ويف رمضان من هذه السنة: كانت سرية غالب  - 42
بن عبد اهلل الليثي إلى الميفعة، وفيها قتل أسامة بن 
 .ملسو هيلع هللا ىلصزيد رجلًا بعد أن نطق بالشهادة فأنكر عليه النبي 

في شوال من هذه السنة: كانت سرية بشير بن  - 45
 سعد أيًضا إلى يمن وجبار.

 في ذي القعدة من هذه السنة: كانت عمرة - 46

442.) 
 (.327: 332مرويات غزوة بني المصطلق ) - 16

الحديث في الصحيحين دون تعيين الغزوة، ولكن أخرجه ابن هشام في  - 19
( عن ابن إسحاق، حدثني وهب بن كيسان عن جابر به وفيه تعيين 407/ 4السيرة )

 (.446/ 3ا سند صحيح وراجع زاد المعاد )الغزوة، وهذ
 (.107/ 4( الكامل )124/ 4تاريخ الطبري ) - 40
 (.121/ 4تاريخ الطبري ) - 41
( سبل الهدى 419/ 2( البداية )107/ 4( الكامل )121/ 4تاريخ الطبري ) - 44

(7 /130.) 
هدى ( سبل ال440/ 2( البداية )107/ 4( الكامل )121/ 4تاريخ الطبري ) - 43

(7 /134.) 
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 القضاء.
 بميمونة ملسو هيلع هللا ىلصفي ذي الفعدة من هذه السنة: تزوج  - 47

 .- عنها اهلل رضي - الحارث بنت
ة ابن سري كانت: السنة هذه من الحجة ذي في - 41
 40العوجاء السلمي إلى بني سليم. أبي
 -حصين وأبوه  ويف هذه السنة: أسلم عمران بن - 49

 41.-رضي اهلل عنهما 

 السنة الثامنة من الهجرة

 فيها ستة وخمسون حدثًا:و
في صفر من هذه السنة: أسلم عمرو بن العاص  - 0

وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة، وهاجروا إلى 
 المدينة.

ويف صفر من هذه السنة: كانت سرية غالب بن  - 4
عبد اهلل الليثي إلى بني الملوح بالكديد، فغنموا 

 وسلموا.
الب بن ويف صفر من هذه السنة: كانت سرية غ - 3

عبد اهلل الليثي أيًضا إلى فدك، فأصابوا نعًما وقتلوا 
 وسلموا.

                                                 

( 319/ 3(، زاد المعاد )107/ 4(، الكامل )124، 121/ 4تاريخ الطبري ) - 42
 أسامة إلى الحرقات، ويف ملسو هيلع هللا ىلصوراجع صحيح البخاري في المغازي، باب بعثة النبي 

 (.97( ومسلم في الإيمان )7664الديات )
سبل  (341/ 3(، زاد المعاد )107/ 4(، الكامل )124/ 4تاريخ الطبري ) - 42

 (.132/ 7الهدى )
 (.107/ 4(، الكامل )124/ 4تاريخ الطبري ) - 47
( 41/ 1(، شذرات الذهب )106/ 4(، الكامل )123/ 4تاريخ الطبري ) - 46

وراجع صحيح البخاري في المغازي: باب عمرة القضاء، ويف الحج: باب تزويج 
: باب تحريم المحرم، ويف النكاح: باب نكاح المحرم، وصحيح مسلم في النكاح

 (.331 - 346/ 3( زاد المعاد )1210نكاح المحرم )
 (.433/ 2البداية ) - 46

 (.511/ 4سير أعلام النبلاء ) - 49
 (.472/ 2( البداية والنهاية )279( مغازي الذهبي )109/ 4الكامل ) - 1
/ 7( سبل الهدى )106/ 4( الكامل )193/ 4( عيون الأثر )117/ 4الطبقات ) - 4

ويف ربيع الأول من هذه السنة: كانت سرية شجاع  - 2
بن وهب الأسدي إلى بني عامر بالسي، ناحية ركبة من 

 42معدن فأصابوا نعًما كثيرة وشاًء.وراء ال

ويف ربيع الأول من هذه السنة: كانت سرية كعب  - 5
ر الغفاري إلى ذات أطلاح فقتلت السرية إلا بن عمي

 رجل جريح.
ويف هذه السنة: كانت سرية زيد بن حارثة إلى  - 6

 مدين فأصابوا سبيًا من أهل ميناء.
ويف جمادي الأوىل من هذه السنة: كانت سرية  - 7

مؤتة فقتل الأمراء الثلاثة ثم فتح اهلل على يد خالد بن 
 الوليد.

من هذه السنة: كانت سرية  ويف جمادي الآخرة - 1
 43اص إلى ذات السلاسل فنصرهم اهلل.عمرو بن الع

ويف هذه السرية أجنب عمرو بن العاص، فتيمم من  - 9
 .ملسو هيلع هللا ىلصشدة البرد، فأقره رسول اهلل 

ويف شعبان من هذه السنة: كانت سرية أبي قتادة  - 01
 إلى خضرة وهي أرض محارب بنجد فغنموا وأسروا.

هذه السنة: كانت سرية أبي حدرد  ويف شعبان من - 00

136.) 
 (.120/ 7( سبل الهدى )192/ 4( عيون الأثر )116/ 4الطبقات ) - 3
( مغازي الذهبي 109/ 4( الكامل )192/ 4( عيون الأثر )116/ 4الطبقات ) - 2
 (124/ 7( سبل الهدى )479/ 2اية )( البد267)

( مغازي الذهبي 019/ 4( الكامل )096/ 4( عيون الأثر )009/ 4الطبقات ) - 5
 (.023/ 6( سبل الهدى )471/ 2ة )( البداي227)
 (.520( السيرة في ضوء المصادر )053/ 6سبل الهدى ) - 6
( الكامل 096/ 4( عيون الأثر )029/ 4( تاريخ الطبري )009/ 4الطبقات ) - 7
( سبل 471/ 2( البداية )279( مغازي الذهبي )0753( صحيح مسلم )004/ 4)

 (.022/ 6الهدى )
( مغازي الذهبي 001/ 4( الكامل )414/ 4عيون الأثر )( 040/ 4الطبقات ) - 1
 (.067/ 6) ( سبل الهدى503)
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 إلى الغابة، فقتلوا رئيس القوم وغنموا.
ويف شعبان من هذه السنة: نقضت قريش عهدها  - 04

 .ملسو هيلع هللا ىلصمع رسول اهلل 
ويف شعبان من هذه السنة: جاء أبو سفيان بن  - 03

 ، فلم يرد عليه.ملسو هيلع هللا ىلصحرب ليجدد العهد مع رسول اهلل 
حاطب بن أبي أرسل ويف رمضان من هذه السنة:  - 02

 ملسو هيلع هللا ىلصكتابًا إلى قريش يخبرهم بمسير رسول اهلل  بلتعة
 44 وعفا عنه. ملسو هيلع هللا ىلصإليهم، فعذره رسول اهلل 

ويف رمضان من هذه السنة: كانت سرية أبي قتادة  - 05
إلى إضم للتمويه على  -رضي اهلل عنه  -الأنصاري 
 المشركين.

 ملسو هيلع هللا ىلصويف رمضان من هذه السنة: خرج رسول اهلل  - 06
 لمدينة لفتح مكة.بجيشه من ا

ويف رمضان من هذه السنة: جاء العباس بن عبد  - 07
المطلب بعياله من مكة مهاجًرا إلى المدينة، فالتقى 

 بالجحفة. ملسو هيلع هللا ىلصبالنبي 
ويف رمضان من هذه السنة: جاء مخرمة بن نوفل،  - 01

وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وعبد اهلل بن 
 45وا.وأسلم ملسو هيلع هللا ىلصأمية، فالتقوا بالنبي 

ويف رمضان من هذه السنة: وقبل دخول النبي  - 09
مكة أسلم أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 

/ 0( وصححه الحاكم )351/ 0( وعلقه البخاري )332صحيح: أبو داود ) - 9
 ( والذهبي والألباني.077

( مغازي 000/ 4( الكامل )416/ 6( عيون الأثر )043/ 4الطبقات ) - 01
 (.417/ 6( سبل الهدى )509الذهبي )

 (.417/ 6( سبل الهدى )027/ 4تاريخ الطبري ) - 00
 (.411/ 5( سبل الهدى )006/ 4الكامل في التاريخ ) - 04
 (.415/ 5( سبل الهدى )007/ 4الكامل في التاريخ ) - 03
 (.307/ 2( البداية )001/ 4كامل )( ال055/ 4تاريخ الطبري ) - 02
( الكامل 406/ 4( عيون الأثر )126/ 4( تاريخ الطبري )143/ 4الطبقات ) - 12

 (.190/ 7( سبل الهدى )111/ 4)

 وبديل بن ورقاء.
ويف رمضان من هذه السنة: بعد العصر، لما بلغ  - 41

كراع الغميم، أفطر على راحلته ليراه  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
 الناس.

 ملسو هيلع هللا ىلصويف رمضان من هذه السنة: دخل رسول اهلل  - 40
 كة فاتًحا منصوًرا مؤيًدا.م

بمكة  ملسو هيلع هللا ىلصويف رمضان من هذه السنة: أقام النبي  - 44
 تسعة عشر يوًما يقصر الصلاة.

 -د ويف هذه السنة: كانت سرية أسامة بن زي - 43
 46إلى الحرقات. -رضي اهلل عنه 

ويف رمضان من هذه السنة: كانت سرية خالد بن  - 42
 فهدمت. لهدم العزى -رضي اهلل عنه  -الوليد 

ويف رمضان من هذه السنة: كانت سرية عمرو بن  - 45
 لهدم سواع فهدمت. -رضي اهلل عنه  -العاص 

ويف رمضان من هذه السنة: كانت سرية سعد بن  - 46
 زيد الأشهلي لهدم مناة فهدمها.

ويف شوال من هذه السنة: كانت سرية خالد بن  - 47
ا بعدما أسلموالوليد إلى بني جذيمة، فقتل منهم رجالًا 

 ، وأرسل علي ًا فوداهم وأرضاهم.ملسو هيلع هللا ىلصفعنفه رسول اهلل 

 (.314/ 2( البداية )119/ 4( الكامل )124/ 4تاريخ الطبري ) - 17
( 119/ 4( الكامل )127/ 4( تاريخ الطبري )200/ 4السيرة لابن هشام ) - 16

 (.316/ 2البداية )
 (.316/ 2البداية )( 119/ 4( الكامل )200/ 4السيرة لابن هشام ) - 16

 (.346/ 2( البداية )141/ 4( الكامل )204/ 4ابن هشام ) - 19
( والترمذي 1664( وأبو داود الطيالسي )1112صحيح: أخرجه مسلم ) - 40

 ( وقال: حسن صحيح.610)
 (.346/ 2( وانظر البداية )1326( ومسلم )2467صحيح: أخرجه البخاري ) - 41
( البداية 274( مغازي الذهبي )2499، 2496صحيح: أخرجه البخاري ) - 44

 (.496/ 7( سبل الهدى )322/ 2)
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بن  ويف هذه السنة: كانت سرية قيس بن سعد - 41
 47. عبادة إلى صداء ناحية اليمن

 ويف شوال من هذه السنة: كانت غزوة حنين. - 49
ويف شوال من هذه السنة: كانت سرية أوطاس  - 31

 بقيادة أبي عامر الأشعري.
شوال من هذه السنة: كانت سرية الطفيل بن  ويف - 30

عمرو الدوسي لهدم الصنم ذي الكفين، فأشعل فيه 
 النار.

لحصار  ملسو هيلع هللا ىلصويف شوال من هذه السنة: ويف طريق  - 34
الطائف مر ببحرة الرغاء فابتنى بها مسجًدا، فصلى فيه 

 قبل وصوله إلى الطائف.
ويف شوال من هذه السنة: في بحرة أيًضا قتل  - 33

جلا من بني ليث قصاًصا برجل من هذيل، وهو أول ر
 قصاص في الإسلام.

 من هذه السنة: كانت غزوة الطائف.ويف شوال  - 32
48 

ويف شوال من هذه السنة: في حصار الطائف، نزل  - 35
و منهم أب ملسو هيلع هللا ىلصنفر من رقيق الطائف، فأعتقهم رسول اهلل 

 .-رضي اهلل عنه  -بكرة 
السنة: رفع رسول اهلل ويف أواخر شوال من هذه  - 36
الحصار عن الطائف، ثم رجع إلى الجعرانة، فقدم  ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 

/ 7( سبل الهدى )322/ 2( البداية )146/ 4( الكامل )132/ 4الطبقات ) - 42
197.) 

 (.196/ 7( سبل الهدى )132/ 4( الكامل )132/ 4الطبقات ) - 42
 (.199/ 7( سبل الهدى )132/ 4( الكامل )137/ 4الطبقات ) - 47
( سبل الهدى 320/ 2( البداية )276( مغازي الذهبي )137/ 4الطبقات ) - 46

(7 /400.) 
 (.411/ 7سبل الهدى ) - 46

 (.1/ 2( البداية )261( مغازي الذهبي )172/ 4تاريخ الطبري ) - 49
 (.407/ 7( سبل الهدى )44/ 2( البداية )266مغازي الذهبي ) - 30
 (.410/ 7( سبل الهدى )429/ 4ن الأثر )( عيو122/ 4الطبقات ) - 31

 عليه وفود هوازن قد أسلموا فرد عليه أسراهم.
 ملسو هيلع هللا ىلصويف ذي القعدة من هذه السنة: فرق النبي  - 37

الغنائم، وأعطى المؤلفة قلوبهم كثيًرا، وولك المؤمنين 
 إلى إيمانهم، فقام ذو الخويصرة فقال ما قال.

يف ذي القعدة من هذه السنة: جيء بالشيماء و - 31
من الرضاعة أسيرة، فمن عليها  ملسو هيلع هللا ىلصأخت رسول اهلل 

 وأعطاها وأطلقها.
ويف ذي القعدة من هذه السنة: اعتمر رسول اهلل  - 39
 49 من الجعرانة. ملسو هيلع هللا ىلص
ويف ذي القعدة من هذه السنة: تزوج رسول اهلل  - 21
فاطمة بنت الضحاك الكلابية، فاستعاذت منه  ملسو هيلع هللا ىلص

ففارقها، فكانت بعد ذلك تلقط البعر وتقول: أنا 
 الشقية.

ويف ذي الحجة من هذه السنة: ولدت مارية  - 20
 .ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم ابن النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السنة: ولدت زينب بنت رسول اهلل  - 24
من أبي العاص بن الربيع ابنتها أمامة التي كان يحملها 

 في الصلاة. ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
فخطب  ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السنة: عمل منبر رسول اهلل  - 23

 عليه، فحن إليه
 الجذع الذي كان يخطب عليه.

 (.226/ 2( سبل الهدى )120/ 4الكامل ) - 34
 (.120/ 4( الكامل )164/ 4( تاريخ الطبري )264/ 4ابن هشام ) - 33
 (.30/ 2( البداية )420/ 4( عيون الأثر )172/ 4تاريخ الطبري ) - 32

 (.120/ 4( الكامل )436/ 6( الروض الأنف )126/ 4الطبقات ) - 32
( 422/ 4( عيون الأثر )421/ 6( الروض الأنف )136/ 4تاريخ الطبري ) - 37

 (.121/ 4الكامل )
 (.266/ 2( سبل الهدى )123/ 4( الكامل )1073صحيح مسلم ) - 36
 (.21/ 2البداية ) - 36
 (.161/ 4( تاريخ الطبري )1423( مسلم )1666صحيح البخاري ) - 39
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ها ويف هذه السنة: وهبت سودة أم المؤمنين يوم - 22
 50.-رضي اهلل عنها  -لعائشة 

ويف ذي الحجة من هذه السنة: حج بالناس عتاب  - 25
 ر مكة.أمي -رضي اهلل عنه  -بن أسيد 

ويف هذه السنة: تويف مغفل بن عبد نهم المزين  - 26
 والد الصحابي عبد اهلل بن مغفل، وله صحبة.

ويف هذه السنة: أسلم كعب بن زهير وقال  - 27
 : بانت سعاد.ملسو هيلع هللا ىلصقصيدته المشهورة في مدح النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السنة: توفيت زينب بنت رسول اهلل  - 21
-رضي اهلل عنها  -عطية وهي أكبر أولاده، وغسلتها أم 

. 
عمرو بن  ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السنة: بعث رسول اهلل  - 29

العاص إلى جيفر وعمرو ابني الجلندي من الأزد، 
 فأسلما.

السعر، فقالوا: يا رسول اهلل ويف هذه السنة: غلا  - 51
لنا، فقال:"إن اهلل هو المسعر القابض الباسط  سعر

 51الرزاق ".
 ورة النصر.ويف هذه السنة: نزلت س - 50
ويف هذه السنة: جاء وفد ثعلبة إلى رسول اهلل  - 54
 .ملسو هيلع هللا ىلص
ويف هذه السنة: جاء وفد سليم إلى رسول اهلل  - 53
 .ملسو هيلع هللا ىلص

                                                 

 (.122/ 4( الكامل )166/ 4تاريخ الطبري )( 137/ 10الطبقات ) - 20
 (.741( مغازي الذهبي )122/ 4( الكامل )166/ 4تاريخ الطبري ) - 21
 (.741مغازي الذهبي ) - 24
 (.741مغازي الذهبي ) - 23
 (.741مغازي الذهبي ) - 22

 (.741( مغازي الذهبي )724/ 4تاريخ الطبري ) - 22
 (.741مغازي الذهبي ) - 27
 (.26/ 2( البداية )741ازي الذهبي )مغ - 26
 (.43/ 1( شذرات الذهب )741، 240( مغازي الذهبي )106/ 4الكامل ) - 26

ويف هذه السنة: جاء وفد ربيعة: عبد القيس إلى  - 52
 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ويف هذه السنة: جاء وفد صداء إلى رسول اهلل  - 55
 .ملسو هيلع هللا ىلص
ة والحدان إلى ويف هذه السنة: جاء وقد ثمال - 56
 52.ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل رس

 السنة التاسعة للهجرة

 وفيها تسعة وأربعون حدثًا:
في المحرم من هذه السنة: كانت سرية عيينة بن  - 0

إلى بني تميم، فسبوا منهم  -رضي اهلل عنه  -حصن 
، فنادوه من وراء ملسو هيلع هللا ىلصسبيًا، فجاء رؤساؤهم إلى النبي 

 الباب: يا محمد، فنزلت فيهم سورة الحجرات.
 عبد ملسو هيلع هللا ىلصويف صفر من هذه السنة: بعث رسول اهلل  - 4

إلى بني حارثة بن  -رضي اهلل عنه  -اهلل بن عوسجة 
 عمرو يدعوهم إلى الإسلام فأبوا.

ويف صفر من هذه السنة: كانت سرية قطبة بن  - 3
إلى خثعم بناحية بيشة،  -رضي اهلل عنه  -عامر 

 فغنموا وأسروا ولكن قطبة قتل.

 (.166/ 4تاريخ الطبري ) - 29
( 3221( وقال: حسن صحيح وأبو داود )1312صحيح: أخرجه الترمذي ) - 20

 (.43/ 1( وراجع شذرات الذهب )4400وابن ماجه )

 (270/ 4سيرة ابن هشام ) - 21
 (.426/ 1الطبقات ) - 24
 (.472/ 1الطبقات ) - 23
 (.461/ 1الطبقات ) - 22
 (.464/ 1الطبقات ) - 22
 (.302/ 1الطبقات ) - 27
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ن هذه السنة: قدم وفد عذرة على ويف صفر م - 2
 53 وأسلموا ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل

ويف ربيع الأول من هذه السنة: كانت سرية  - 5
ني إلى ب -رضي اهلل عنه  -الضحاك بن سفيان الكلابي 

 كلاب بالقرطاء.
ويف ربيع الأول من هذه السنة: قدم وفد بلي، فنزلوا  - 6

 .-رضي اهلل عنه  -على رويفع بن ثابت البلوي 
ويف ربيع الآخر من هذه السنة: كانت سرية علقمة  - 7

إلى الأحباش  -رضي اهلل عنه  -بن مجزر المدلجي 
 بجدة، فهربوا.

ويف ربيع الآخر من هذه السنة: كانت سرية علي  - 1
 ءإلى الفلس صنم طي -رضي اهلل عنه  -بن أبي طالب 

 فهدموا وأسروا وغنموا.
كانت سرية ويف ربيع الآخر من هذه السنة:  - 9

إلى الجناب  -رضي اهلل عنه  -عكاشة بن محصن 
 أرض عذرة وبلي.

 ملسو هيلع هللا ىلصويف رجب من هذه السنة: بعث رسول اهلل  - 01
م لى بيت سويلإ -رضي اهلل عنه  -طلحة بن عبيد اهلل 

من فيه من المنافقين الذين  اليهودي ليحرقه على
 54، ففعل.ملسو هيلع هللا ىلصيخذلون عن رسول اهلل 

 سنة: كانت غزوة تبوك.ويف رجب من هذه ال - 00
ويف رجب من هذه السنة: وهو في طريقه إلى  - 04

                                                 

( ط. 342/ 6( سبل الهدى )453/ 4( عيون الأثر )027/ 4الطبقات ) - 0
 المجلس الأعلى.

 (.346/ 6سبل الهدى ) - 4
 (.347/ 6)( سبل الهدى 456/ 4) ( عيون الأثر021/ 4الطبقات ) - 3
 (.416/ 0الطبقات ) - 2
 (.349/ 7( سبل الهدى )427/ 4( عيون الأثر )126/ 4الطبقات ) - 2
 (.462/ 1( الطبقات )169/ 4تاريخ الطبري ) - 7
 (.331/ 7( سبل الهدى )426/ 4( عيون الأثر )129/ 4الطبقات ) - 6
 (.332/ 7( سبل الهدى )426/ 4( عيون الأثر )120/ 4الطبقات ) - 6

تبوك مر ببئر ثمود، فنهاهم أن يشربوا أو يتوضؤا من 
 مائها.

ويف رجب من هذه السنة: وهو في تبوك جاء يحنه  - 03
 على الجزية. ملسو هيلع هللا ىلصبن رؤبة فصالح رسول اهلل 

ويف رجب من هذه السنة: ويف تبوك أتاه أهل  - 02
 ء وأذرح وأعطوه الجزية.جربا

ويف رجب من هذه السنة: ويف تبوك أسر خالد بن  - 05
 أكيدر ملك -رضي اهلل عنه  -الوليد 

 دمه وصالحه على الجزية. ملسو هيلع هللا ىلصدومة، فحقن رسول اهلل 
55 

ويف رجب من هذه السنة: ويف تبوك صلى رسول  - 06
رضي اهلل عنه  -خلف عبد الرحمن بن عوف  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 صلاة الفجر. -
ويف رجب من هذه السنة: ويف غزوة تبوك مات ذو  - 07

والعمران غسله ودفنه  ملسو هيلع هللا ىلصالبجادين، فتوىل رسول اهلل 
 قبره، وترضى عنه. ملسو هيلع هللا ىلصونزل رسول اهلل 

من  ملسو هيلع هللا ىلصويف رجب من هذه السنة: ويف مرجعه  - 01
تبوك هم من المنافقين، بالفتك به، فأطلعه اهلل على ما 

 قصدوه، ففشلت خطتهم.
أيًضا  ملسو هيلع هللا ىلصمن هذه السنة: ويف مرجعه  ويف رجب - 09

 من تبوك أمر بتحريق مسجد الضرار، فأحرق.
ويف رجب من هذه السنة: تخلف كعب بن مالك  - 41

 (.337/ 7( سبل الهدى )426/ 4( عيون الأثر )120/ 4الطبقات ) - 9
 (.2/ 2( البداية )216/ 4سيرة ابن هشام ) - 10

/ 1( شذرات )3/ 2( البداية )161/ 4( تاريخ الطبري )120/ 4الطبقات ) - 11
42.) 
 (.241/ 4ابن هشام ) - 14
 (.16/ 2( البداية )461/ 4ن الأثر )( عيو162/ 4تاريخ الطبري ) - 13
 (.16/ 2( البداية )162/ 4تاريخ الطبري ) - 12
 (.16/ 2( البداية )464/ 4( عيون الأثر )162/ 4تاريخ الطبري ) - 12
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 56وصاحباه عن غزوة تبوك، ثم تابوا، فتاب اهلل عليهم.
 -ويف هذه السنة: كانت سرية خالد بن الوليد  - 40

 إلى خثعم. -رضي اهلل عنه 
 ملسو هيلع هللا ىلصه السنة: نعى النبي ويف رجب من هذ - 44

 النجاشي، وصلى عليه صلاة الغائب.
 -ويف هذه السنة: قدم عروة بن مسعود الثقفي  - 43

فأسلم، ورجع إلى  ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول اهلل  -رضي اهلل عنه 
 الطائف فدعا قومه إلى الإسلام فقتلوه.

ويف رمضان من هذه السنة: قدم وفد ثقيف من  - 42
موا ورجعوا إلى فأسل ملسو هيلع هللا ىلصالطائف على رسول اهلل 

 قومهم، فما زالوا بهم حتى أسلموا.
 ملسو هيلع هللا ىلصويف رمضان من هذه السنة: أرسل رسول اهلل  - 45

يرة بن شعبة لهدم اللات إلى الطائف أبا سفيان والمغ
 57 فهدماها.

 ملسو هيلع هللا ىلصويف رمضان من هذه السنة: أمر رسول اهلل  - 46
على الطائف عثمان بن أبي العاص، وهو من أحدثهم 

 لى التفقه وتعلم القرآن.سن ً لحرصه ع
ويف رمضان من هذه السنة: قدم على رسول اهلل  - 47
 وفد ملوك حمير مقرين بالإسلام. ملسو هيلع هللا ىلص
ويف رمضان من هذه السنة: مات رأس المنافقين  - 41

 عبد اهلل بن أبي بن سلول.

                                                 

 (.44/ 5البداية ) - 06
 (.451الدرر في اختصار المغازي والسير ) - 07
 (.09/ 5البداية ) - 01
 (.44/ 5بداية )( ال475/ 4عيون الأثر ) - 09
( مسلم 2201حيح البخاري )( ص43/ 5( البداية )476/ 4عيون الأثر ) - 41

(4769.) 
 (.367/ 7سبل الهدى ) - 41
 (.42/ 1( شذرات الذهب )191/ 4تاريخ الطبري ) - 44
 (.169/ 4تاريخ الطبري ) - 43

ويف ذي الحجة من هذه السنة: حج أبو بكر  - 49
 .ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل بالناس بأمر رس -رضي اهلل عنه  -الصديق 

ويف ذي الحجة من هذه السنة: بعث رسول اهلل  - 31
إلى الحج، ليقرأ على  -رضي اهلل عنه  -علي ًا  ملسو هيلع هللا ىلص

 58ففعل ذلك يوم النحر عند الجمرة. الناس )براءة(

رضي اهلل  -ويف هذه السنة: توفيت أم كلثوم  - 30
 .ملسو هيلع هللا ىلصبنت رسول اهلل  -عنها 

ويف هذه السنة: تويف سهيل بن بيضاء الفهري  - 34
 بالمدينة. ملسو هيلع هللا ىلصوصلى عليه رسول اهلل 

ويف هذه السنة: قتل ملك الفرس، وملكوا ابنته  - 33
: "لن يفلح قوم ولوا ملسو هيلع هللا ىلص)بوران( عليهم، فقال رسول اهلل 

 أمرهم امرأة".
ويف هذه السنة: فرضت الصدقات، وفرق رسول  - 32
 قات.عماله على الصد ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
ويف هذه السنة: قدم ضمام بن ثعلبة على رسول  - 35
فأسلم، ثم عاد إلى قومه، فدعاهم إلى الإسلام،  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

لا امرأة إلا فما أمسى ذلك اليوم في حاضره رجل و
 مسلًما.

ويف هذه السنة: قدم وفد بني أسد على رسول اهلل  - 36
 59 .ملسو هيلع هللا ىلص

 (.167، 169/ 4تاريخ الطبري ) - 42
 (.461/ 4لأثر )( عيون ا161/ 4تاريخ الطبري ) - 42

 (.160/ 4تاريخ الطبري ) - 47
 (.307/ 1( الطبقات )191/ 4تاريخ الطبري ) - 46
 (.42/ 1( شذرات الذهب )190/ 4تاريخ الطبري ) - 46
 (.42/ 1( شذرات الذهب )462/ 4( عيون الأثر )194/ 4تاريخ الطبري ) - 49
 (.194/ 4تاريخ الطبري ) - 30

 .(42/ 1شذرات الذهب ) - 31
 (.42/ 1شذرات الذهب ) - 34
 (.6099( والحديث أخرجه البخاري في صحيحه )42/ 1شذرات الذهب ) - 33
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على ويف هذه السنة: قدم وفد الداريين من لخم  - 37
 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ويف هذه السنة: قدم وفد بهراء على رسول اهلل  - 31
 .ملسو هيلع هللا ىلص
ويف هذه السنة: قدم وفد بني البكاء على رسول  - 39
 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
ويف هذه السنة: قدم وفد بني فزارة على رسول  - 21
 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
ويف هذه السنة: قدم وفد ثعلبة بن منقذ على  - 20

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
ول : قدم وفد سعد هذيم على رسويف هذه السنة - 24
 60 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السنة: قدم وفد مرة على رسول اهلل  - 23
ويف هذه السنة: قدم وفد كلاب على رسول اهلل  - 22
 .ملسو هيلع هللا ىلص
ويف هذه السنة: قدم وفد كنانة على رسول اهلل  - 25
 .ملسو هيلع هللا ىلص
ويف هذه السنة: قدم وفد تجيب على رسول اهلل  - 26
 .ملسو هيلع هللا ىلص
 من نسائه شهًرا. ملسو هيلع هللا ىلص: آلى النبي ويف هذه السنة - 27

                                                 

 (.194/ 4تاريخ الطبري ) - 32
 (.466/ 4( عيون الأثر )194/ 4تاريخ الطبري ) - 32

 (.453/ 0( الطبقات )079/ 4تاريخ الطبري ) - 36
 .(496/ 0( الطبقات )079/ 4تاريخ الطبري ) - 37
 (.415/ 0( الطبقات )090/ 4تاريخ الطبري ) - 31
 (.464/ 0( الطبقات )090/ 4تاريخ الطبري ) - 39
 (.457/ 0( الطبقات )090/ 4تاريخ الطبري ) - 21
 (.090/ 4تاريخ الطبري ) - 20
 (.412/ 0( الطبقات )090/ 4طبري )تاريخ ال - 24
 (.426/ 1الطبقات ) - 23
 (.429/ 1الطبقات ) - 22

 ويف هذه السنة: لاعن عويمر العجلاني امرأته. - 21
الد بن سعيد بن ويف هذه السنة: كانت سرية خ - 29

 61العاص إلى اليمن.

 السنة العاشرة

 وفيها سبعة وثلاثون حدثًا:
ويف ربيع الأول من هذه السنة: كانت سرية خالد  - 0

إلى بني عبد المدان  -رضي اهلل عنه  -بن الوليد 
 بنجران.

ويف ربيع الآخر من هذه السنة: جاء وفد الحارث  - 4
 .ملسو هيلع هللا ىلص -بن كعب إلى رسول اهلل 

ويف شعبان من هذه السنة: قدم عدي بن حاتم  - 3
 فأسلم. ملسو هيلع هللا ىلصالطائي على رسول اهلل 

ويف شعبان من هذه السنة: قدم وفد خولان على  - 2
 مؤمنين مصدقين. ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 نة: قدم وفد غامد علىرمضان من هذه الس ويف - 5
 62 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصويف رمضان من هذه السنة: اعتكف رسول اهلل  - 6
عشرين يوًما، وعارضه جبريل عليه السلام بالقرآن 

 مرتين.

 (.473/ 1الطبقات ) - 22
 (.469/ 1الطبقات ) - 27
 (.322/ 4عيون الأثر ) - 26
 (.322/ 4عيون الأثر ) - 26
 (.362/ 7( سبل الهدى )2972( الإصابة )134/ 2أسد الغابة ) - 29

( الكامل 315/ 4( عيون الأثر )092/ 4( تاريخ الطبري )052/ 4الطبقات ) - 0
 (.352/ 6سبل الهدى )( 691( مغازي الذهبي )064/ 4)
 (.494/ 4الطبقات ) - 4
 (.617( مغازي الذهبي )495/ 4( عيون الأثر )411/ 4تاريخ الطبري ) - 3
 (.066/ 4( الكامل )306/ 4( عيون الأثر )411/ 4تاريخ الطبري ) - 2
 (.344/ 4( عيون الأثر )096/ 4تاريخ الطبري ) - 5
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ويف رمضان من هذه السنة: قدم وفد غسان على  - 7
 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ويف رمضان من هذه السنة: كانت سرية علي بن  - 1
إلى اليمن، فأسلمت على  -رضي اهلل عنه  -بي طالب أ

 يده همدان كلها في يوم واحد.
ويف رمضان من هذه السنة: قدم جرير بن عبد اهلل  - 9

مسلًما،  ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -البجلي 
 إلى ذي الخلصة فهدمها. ملسو هيلع هللا ىلصفبعثه رسول اهلل 

 نمن هذه السنة: كانت سرية علي ب ويف رمضان - 01
 63 أبي طالب إلى اليمن المرة الثانية.

ويف شوال من هذه السنة: قدم وفد سلامان على  - 00
 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 ملسو هيلع هللا ىلصويف ذي الحجة من هذه السنة: حج النبي  - 04
 حجة الوداع.

ويف ذي الحجة من هذه السنة: قدم علي بن أبي  - 03
من نجران إلى مكة ليحج مع  -رضي اهلل عنه  -طالب 
 .ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ويف ذي الحجة من هذه السنة: نزلت على النبي  - 02
ْم  ملسو هيلع هللا ىلص ْكَملْتُّ لَكُّ

َ
وهو واقف بعرفة يوم الجمعة )الْيَْوَم أ

مُّ  ْم نِْعَمِتي َورَِضيتُّ لَكُّ ْتَمْمتُّ َعلَيْكُّ
َ
ْم َوأ ِدينَكُّ

 (.3الْإِْسلَاَم ِدينًا( )المائدة: 
ويف ذي الحجة من هذه السنة: ادعى مسيلمة  - 05

                                                 

 (.1679( وابن ماجه )4022( وصحيح البخاري )6061مسند أحمد ) - 7
 (.173/ 4( الكامل )341/ 4( عيون الأثر )197/ 4تاريخ الطبري ) - 6
 (.196/ 4( تاريخ الطبري )122/ 4الطبقات ) - 6
 (.42/ 1( شذرات الذهب )163/ 4( الكامل )409/ 4تاريخ الطبري ) - 9

 (.374/ 7سبل الهدى ) - 10

 (.173/ 4( الكامل )341/ 4)( عيون الأثر 197/ 4تاريخ الطبري ) - 11
( الدرر 402/ 4( تاريخ الطبري )126/ 4( الطبقات )1496صحيح مسلم ) - 14

 (.42/ 1( شذرات الذهب )160/ 4( الكامل )462)
 (.179/ 4الكامل ) - 13

ود ويف الأس رؤيا فيه ملسو هيلع هللا ىلصة، فرأى رسول اهلل الكذاب النبو
 64العنسي، فتحققت.

ويف هذه السنة: قدم وفد الأزد بقيادة صرد بن  - 06
 .ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول اهلل  -رضي اهلل عنه  -عبد اهلل الأزدي 

 .ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السنة: قدم وفد زبيد على النبي  - 07
فروة بن  ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السنة: قدم على رسول اهلل  - 01

على: مراد،  ملسو هيلع هللا ىلصمرادي فأسلم، فولاه رسول اهلل مسيك ال
وزبيد، ومذحج، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص 

 على الصدقة.
ويف هذه السنة: قدم وفد عبد القيس على رسول  - 09
القدمة الثانية وفيهم الجارود بن المعلى، واكن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 نصراني ًا فأسلم.
ل رسو ويف هذه السنة: قدم وفد بني حنيفة على - 41
 65وفيهم مسيلمة الكذاب. ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ويف هذه السنة: قدم الشقيان: عامر بن الطفيل،  - 40
ا للغدر به، فدع ملسو هيلع هللا ىلصوأربد بن قيس بن جزء على النبي 

 عليهما، فطعن أحدهما، وصعق الآخر.
 ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السنة: قدم وفد طيئ على رسول اهلل  - 44

 وفيهم زيد الخيرفأسلموا.
ويف هذه السنة: قدم وبر بن يحنس على الأبناء  - 43

باليمن يدعوهم إلى الإسلام، فأسلم فيروز الديلمي، 

 (.179/ 4( الطبقات )3016( صحيح مسلم )22صحيح البخاري ) - 12
 (.176/ 4( الكامل )403/ 4تاريخ الطبري ) - 12

 (.769( مغازي الذهبي )173/ 4( الكامل )197/ 4الطبقات ) - 17
 (.177/ 4( الكامل )499/ 4( عيون الأثر )196/ 4تاريخ الطبري ) - 16
( مغازي 172/ 4( الكامل )496/ 4( عيون الأثر )199/ 4تاريخ الطبري ) - 16

 (.769الذهبي )
( مغازي 177/ 4الكامل )( 490/ 4( عيون الأثر )199/ 4تاريخ الطبري ) - 19

 (.764الذهبي )
( مغازي 177/ 4( الكامل )494/ 4( عيون الأثر )199/ 4تاريخ الطبري ) - 40

 (.764الذهبي )
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 ووهب بن منبه، وعطاء بن مركبود وغيرهم.
ويف هذه السنة: أسلم )باذان( ملك اليمن، وبعث  - 42

 على اليمن. ملسو هيلع هللا ىلصبإسلامه، فأقره النبي  ملسو هيلع هللا ىلصإلى النبي 
كندة على رسول اهلل  ويف هذه السنة: قدم وفد - 45
 66قيس الكندي فأسلموا. وفيهم الأشعث بن ملسو هيلع هللا ىلص

ويف هذه السنة: قدم وفد محارب على رسول اهلل  - 46
 .ملسو هيلع هللا ىلص
َها ال َِذيَن آَمنُّوا  - 47 ي ُّ

َ
ويف هذه السنة: نزلت: )يَا أ

وا  ْم َوال َِذيَن لَْم َيبْلُّغُّ ْيَمانُّكُّ
َ
مُّ ال َِذيَن َملََكْت أ ِذنْكُّ

ْ
ِليَْستَأ
لُّمَ  اٍت ِمْن َقبِْل َصلَاِة الَْفْجِر وَِحيَن  الْحُّ ْم ثَلَاَث َمر َ ِمنْكُّ

ِهيَرِة َوِمْن َبْعِد َصلَاِة الِْعَشاِء  ْم ِمَن الظ َ وَن ِثيَابَكُّ تََضعُّ
َناٌح  ْم َولَا َعلَيِْهْم جُّ ْم لَيَْس َعلَيْكُّ ثَلَاثُّ َعْوَراٍت لَكُّ

ْم َعلَ  كُّ ْم َبْعضُّ ن َ َطو َافُّوَن َعلَيْكُّ ى َبْعٍض َكَذلَِك َبْعَدهُّ
مُّ الْآيَاِت َواهلل َُّ َعِليٌم َحِكيٌم( )النور:  ( 51يُّبَي ِنُّ اهلل َُّ لَكُّ

 الآية، واكنوا لا يفعلونه قبل ذلك.
وهو  ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السنة: مات إبراهيم ابن النبي  - 41

 ابن سنة ونصف.
ويف هذه السنة: كسفت الشمس يوم موت  - 49

 لكسوف.صلاة ا ملسو هيلع هللا ىلصإبراهيم، فصلى النبي 
 وأرسل ويف هذه السنة: أسلم أمير من أمراء الروم، - 31

يخبره بإسلامه، فعلم الروم، فأخذوه  ملسو هيلع هللا ىلصإلى النبي 

                                                 

 (.066/ 4( الكامل )414/ 4( تاريخ الطبري )569/ 4سيرة ابن هشام ) - 40
( مغازي 067/ 4( الكامل )492/ 4( عيون الأثر )413/ 4تاريخ الطبري ) - 44

 (.616لذهبي )ا
 (.419/ 4تاريخ الطبري ) - 43
 (.073/ 4( الكامل )419/ 4تاريخ الطبري ) - 42
 (.619( مغازي الذهبي )066/ 4مل )( الكا310/ 4عيون الأثر ) - 45
 (177/ 4( الكامل )316/ 4عيون الأثر ) - 47
 (.322/ 4عيون الأثر ) - 46
 (.42/ 1( شذرات الذهب )322/ 4عيون الأثر ) - 46

 67 وقتلوه، وهو فروة بن عمرو الجذامي.
ويف هذه السنة: قدم وفد الرهاويين على رسول  - 30
 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
ويف هذه السنة: قدم وفد عبس على رسول اهلل  - 34
 .ملسو هيلع هللا ىلص
ه السنة: قدم وفد الصدف على رسول اهلل ويف هذ - 33
 .ملسو هيلع هللا ىلص
أبا موسى  ملسو هيلع هللا ىلصويف هذه السنة: بعث رسول اهلل  - 32

إلى  -رضي اهلل عنهما  -الأشعري ومعاذ بن جبل 
 اليمن.

ويف هذه السنة: كانت سرية إلى رعية السحيمي  - 35
 دلوه. ملسو هيلع هللا ىلصالذي رقع بكتاب النبي 

 ويف هذه السنة: قدم وفد قشير بن كعب على - 36
 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ول اهلل ويف هذه السنة: قدم وفد بجيلة على رس - 37
 68.ملسو هيلع هللا ىلص

 السنة الحادية عشرة للهجرة

 وفيها خمسة عشر حدثًا:
في المحرم من هذه السنة: ظهر الأسود العنسي  - 0

الكذاب باليمن، فادعى النبوة ودانت له نجران 

 (.42/ 1شذرات الذهب ) - 49
 (.172/ 4الكامل في التاريخ ) - 30

 (.177/ 4الكامل في التاريخ ) - 31
 (.177/ 4الكامل في التاريخ ) - 34
 (.177/ 4الكامل في التاريخ ) - 33
 (.2321( وراجع صحيح البخاري )97/ 2( البداية )794مغازي الذهبي ) - 32
/ 3( ط. رسالة، وقال الحافظ في الإصابة )44277، 44272مسند أحمد ) - 32

 (412/ 1)(:إسناده صالح، وانظر معجم الصحابة لابن قانع 266
 (.474/ 1الطبقات ) - 37
 (.499/ 1الطبقات ) - 36
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 وصنعاء، وعظمت فتنته.
ويف هذه السنة: قدم وفد النخع على رسول اهلل  - 4

 .ملسو هيلع هللا ىلص
أسامة  ملسو هيلع هللا ىلصويف صفر من هذه السنة: أمر رسول اهلل  - 3

على سرية لغزو الشام،  -رضي اهلل عنه  -بن زيد 
 .ملسو هيلع هللا ىلصفتوقف بالجرف لمرض رسول اهلل 

في  ملسو هيلع هللا ىلصويف صفر من هذه السنة: خرج رسول اهلل  - 2
 69ع لهم.استغفر لأهل البقيع كالمودجوف الليل، ف

ويف أواخر صفر من هذه السنة: بدأ المرض برسول  - 5
 .ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ويف ربيع الأول من هذه السنة: اشتد وجع رسول  - 6
ا ، فدع-رضي اهلل عنها  -، وهو في بيت ميمونة ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

، فاستأذنهن أن يمرض في -رضي اهلل عنهن  -نسائه 
 فأذن له. -رضي اهلل عنها  -بيت عائشة 

الأول من هذه السنة: وقبل أن يتوىف رسول  ويف ربيع - 7
بخمس خطب في الناس، فبين فضل أبي بكر  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

، وأوصى بالأنصار خيًرا، وحذر من -رضي اهلل عنه  -
 اتخاذ القبور مساجد.

 ملسو هيلع هللا ىلصويف ربيع الأول من هذه السنة: أمر رسول اهلل  - 1
 أبا بكر أن يصلي بالناس، فصلى بهم ثلاثة أيام.

 ملسو هيلع هللا ىلصع الأول من هذه السنة: وقبيل وفاته ويف ربي - 9
 70بالناس جالًسا، وصلى الناس خلفه قياًما. صلى

                                                 

 (.95، 92/ 7( البداية )427، 422/ 4تاريخ الطبري ) - 0
 (.491/ 0الطبقات ) - 4
 (.94/ 7( البداية )442/ 4( تاريخ الطبري )071/ 4الطبقات ) - 3
( 446/ 4طبري )( بسند حسن، وراجع تاريخ ال219/ 3حسن: أخرجه أحمد ) - 2

 (.347/ 5البداية )
 (.447، 442/ 4تاريخ الطبري ) - 2
( 447/ 4( تاريخ الطبري )216( صحيح مسلم )2224صحيح البخاري ) - 7

 (.349/ 2البداية )
 (.167/ 6)( البيهقي في الدلائل 234صحيح مسلم ) - 6

ويف ربيع الأول من هذه السنة: وقبل وفاة النبي  - 01
بيوم واحد قتل الأسود العنسي الكذاب، قتله فيروز  ملسو هيلع هللا ىلص

 بذلك قبل أن يأتيهم خبره. ملسو هيلع هللا ىلصالديلمي فأخبرهم النبي 
الإثنين الثاني عشر  ويف منتصف النهار من يوم - 00

د ، بعملسو هيلع هللا ىلصمن ربيع الأول من هذه السنة: تويف رسول اهلل 
 أن بلغ رسالة ربه، فداه أبي وأمي، ونفسي وروحي.

 -بايع المسلمون أبا بكر  ملسو هيلع هللا ىلصويف يوم وفاة النبي  - 04
 بالخلافة. -رضي اهلل عنه 

ويف يوم الثلاثاء الثالث عشر من ربيع الأول من  - 03
 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل هذه السنة: دفن 

ه بستة أشهر: توفيت ابنت ملسو هيلع هللا ىلصوبعد وفاة رسول اهلل  - 02
 71موتًا.وهي آخر أبنائه  -رضي اهلل عنه  -فاطمة 

وهو ابن أربعين سنة، فمكث  ملسو هيلع هللا ىلصبعث رسول اهلل  - 05
في مكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشر سنين، ثم 

قبضه اهلل إليه وقد تم له ثلاث وستون سنة صلى اهلل 
 72دائمة ما دامت السماوات والأرض. عليه صلاة

 ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله  غزوات

 وهي سبع وعشرون غزوة:
 غزوة الأبواء في صفر من السنة الثانية للهجرة. - 0
ة بواط في ربيع الأول من السنة الثانية غزو - 4

 (.216( صحيح مسلم )772صحيح البخاري ) - 6
 (.216( مسلم )766، 763( البخاري )24/ 4صحيح: أخرجه أحمد ) - 9

 (.99: 92/ 6البداية ) - 10
 ( ط. ابن رجب.373/ 2( البداية )434/ 4تاريخ الطبري ) - 11
 (.69/ 3( البداية )432/ 4تاريخ الطبري ) - 14
 (.626/ 4(، حدائق الأنوار )372/ 2البداية ) - 13
 (.46/ 1شذرات الذهب ) - 12

( باب هجرة النبي، 22( كتاب مناقب الأنصار، 73صحيح البخاري:  - 7212 
 (.376/ 2البداية )
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 للهجرة.
غزوة سفوان في ربيع الأول من السنة الثانية  - 3

 للهجرة.
غزوة العشيرة في جمادي الأوىل من السنة الثانية  - 2

 للهجرة.
 غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية للهجرة. - 5
ي شوال من السنة غزوة الكدر من بني سليم ف - 6

 73للهجرة. الثانية

غزوة بني قينقاع في شوال من السنة الثانية  - 7
 للهجرة.

غزوة السويق في ذي الحجة من السنة الثانية  - 1
 للهجرة.

 غزوة ذي أمر في المحرم من السنة الثالثة للهجرة. - 9
غزوة الفرع من بحران في ربيع الآخر من السنة  - 01

 الثالثة للهجرة.
 السنة الثالثة للهجرة.غزوة أحد في شوال من  - 00
غزوة حمراء الأسد في شوال من السنة الثالثة  - 04

 للهجرة.

                                                 

 (.460/ 3( البداية )6/ 4الطبقات ) - 1
 (.12/ 4( تاريخ الطبري )6/ 4الطبقات ) - 4
 (.12/ 4( تاريخ الطبري )6/ 4الطبقات ) - 3
 (.463/ 3( البداية )9/ 4الطبقات ) - 2
 (.370: 490/ 4( البداية )24: 19/ 4( تاريخ الطبري )10/ 4الطبقات ) - 2
/ 3( ابن هشام )32/ 4( الكامل )20/ 4( تاريخ الطبري )46/ 4الطبقات ) - 7

 (.367/ 3( البداية )132

 (.2/ 2البداية )( 33/ 4( الكامل )21/ 4( تاريخ الطبري )46/ 4الطبقات ) - 7
 (.36/ 4( الكامل )51/ 4( تاريخ الطبري )47/ 4الطبقات ) - 1
( 3/ 2( البداية )31/ 4( الكامل )54/ 4( تاريخ الطبري )30/ 4الطبقات ) - 9

 (.076/ 2سبل الهدى )
/ 2( سبل الهدى )3/ 2( البداية )52/ 4( تاريخ الطبري )34/ 4الطبقات ) - 01

071.) 
/ 2( البداية )22/ 4( الكامل )51/ 4( تاريخ الطبري )33/ 4الطبقات ) - 00

الأول من السنة  غزوة بني النضير في ربيع - 03
 74الرابعة للهجرة.

غزوة بدر الآخرة )الموعد( في شعبان من السنة  - 02
 الرابعة للهجرة.

غزوة دومة الجندل في ربيع الأول من السنة  - 05
 لهجرة.الخامسة ل

غزوة بني المصطلق في شعبان من السنة  - 06
 الخامسة للهجرة.

غزوة الأحزاب في شوال من السنة الخامسة  - 07
 للهجرة.

غزوة بني قريظة في ذي القعدة من السنة  - 01
 الخامسة للهجرة.

الأوىل من السنة غزوة بني لحيان في جمادي  - 09
 75السادسة للهجرة.

ذي القعدة من السنة السادسة غزوة الحديبية في  - 41
 للهجرة.

غزوة ذي قرد في المحرم من السنة السابعة  - 40
 للهجرة.

01.) 
/ 2( البداية )57/ 4( الكامل )75/ 4( تاريخ الطبري )25/ 4الطبقات ) - 04
51.) 
( تاريخ 0726لم )( صحيح مس2112( صحيح البخاري )53/ 4الطبقات ) - 03

 (.13/ 4الطبري )
 (.99/ 2لبداية )( ا66/ 4( تاريخ الطبري )22/ 4الطبقات ) - 12
 (.102/ 2( البداية )79/ 4( الكامل )22/ 4( عيون الأثر )26/ 4الطبقات ) - 12
( وهذا 100: 90( مرويات غزوة بني المصطلق للقرييبي )29/ 4الطبقات ) - 17

 (.329ما رجحه الذهبي في تاريخ الإسلام قسم المغازي )
 (.102 /2( البداية )79/ 4( الكامل )74/ 4الطبقات ) - 16
 (.102/ 2( البداية )79/ 4( الكامل )60/ 4الطبقات ) - 16
( 422( الذهبي )92/ 4( الكامل )102/ 4( تاريخ الطبري )62/ 4الطبقات ) - 19

 (.20/ 2( سبل الهدى )179/ 2البداية )
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غزوة خيبر في المحرم من السنة السابعة  - 44
 للهجرة.

 غزوة ذات الرقاع من السنة السابعة للهجرة. - 43
غزوة فتح مكة في رمضان من السنة الثامنة  - 42

 للهجرة.
ل من السنة الثامنة غزوة حنين في شوا - 45

 76للهجرة.
 غزوة الطائف في شوال من السنة الثامنة للهجرة. - 46
غزوة تبوك في رجب من السنة التاسعة  - 47

 77للهجرة.
 

 ملسو هيلع هللا ىلصسرايا الرسول 

 وهي ثلاث وسبعون سرية:
سرية حمزة بن عبد المطلب إلى سيف البحر في  - 0

 رمضان من السنة الأوىل للهجرة.
الحارث إلى بطن رابغ في شوال  سرية عبيدة بن - 4

 من السنة الأوىل للهجرة.

                                                 

 (.2161، 2169، 4632، 1792( صحيح البخاري )91/ 4الطبقات ) - 40
( ورجحه ابن 2192جزم به البخاري في المغازي )( هذا ما 67/ 4الطبقات ) - 41

( خلافًا لابن إسحاق وابن 247/ 6( والحافظ في الفتح )162/ 2كثير في البداية )
 سعد.

/ 2( البداية )99/ 4( الكامل )139/ 4( تاريخ الطبري )100/ 4الطبقات ) - 44
 (.41/ 1( شذرات )161

( باب 344/ 6ي صحيحه )( وممن رجح ذلك البخاري ف26/ 4الطبقات ) - 43
( وابن القيم 62/ 2غزوة ذات الرقاع وابن حجر في الفتح وابن كثير في البداية )

 (.442/ 3في زاد المعاد )
/ 2( البداية )119/ 4( الكامل )124/ 4( تاريخ الطبري )142/ 4الطبقات ) - 42

314.) 
( البداية 261( مغازي الذهبي )172/ 4( تاريخ الطبري )136/ 4الطبقات ) - 42

(2 /1.) 

سرية سعد بن أبي وقاص إلى الخرار في ذي  - 3
 القعدة من السنة الأوىل للهجرة.

سرية سعد بن أبي وقاص إلى حي من كنانة في  - 2
 رجب من السنة الثانية للهجرة.

في رجب من سرية عبد اهلل بن جحش إلى نخلة  - 5
 78للهجرة. السنة الثانية

سرية عمير بن عدي لقتل عصماء بنت مروان في  - 6
 رمضان من السنة الثانية للهجرة.

سرية سالم بن عمير إلى أبي عفك اليهودي في  - 7
 شوال من السنة الثانية للهجرة.

سرية محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف في  - 1
 ربيع الأول من السنة الثالثة للهجرة.

ن حارثة إلى القردة في جمادى الآخرة سرية زيد ب - 9
 من السنة الثالثة للهجرة.

سرية أبي سلمة إلى طليحة الأسدي في المحرم  - 01
 من السنة الرابعة للهجرة.

سرية عبد اهلل بن أنيس إلى خالد الهذلي في  - 00
 79المحرم من السنة الرابعة للهجرة.

 (.557/ 5( سبل الهدى )021/ 4( الكامل )025/ 4الطبقات ) - 46
/ 0( شذرات )3/ 5( البداية )010/ 4( تاريخ الطبري )051/ 4الطبقات ) - 47
42.) 

 (.474/ 3( البداية )01/ 4( الكامل )00/ 4تاريخ الطبري ) - 0
 (.474/ 3ة )( البداي01/ 4( الكامل )04/ 4تاريخ الطبري ) - 4
 (.474/ 3( البداية )00/ 4تاريخ الطبري ) - 3
 (.47/ 6( سبل الهدى )0257مسند أحمد: مسند سعد بن أبي وقاص ) - 2
 (.415/ 3( البداية )04/ 4( الكامل )05/ 4( تاريخ الطبري )9/ 4الطبقات ) - 5
 

 (.327/ 3( البداية )36/ 4الطبقات ) - 6
 (.31/ 6سبل الهدى ) - 7
 (.45/ 6( سبل الهدى )6/ 2( البداية )31/ 4( الكامل )54/ 4تاريخ الطبري ) - 1
 (.34/ 6( سبل الهدى )5/ 2( البداية )21/ 4( الكامل )52/ 4تاريخ الطبري ) - 9

 (.27/ 0( حدائق الأنوار )74/ 2البداية ) - 01



 

 24من  31الصفحة     الخالصة البهية في ترتيب احداث السيرة النبوية

 رة.للهجسرية الرجيع في صفر من السنة الرابعة  - 04
سرية بئر معونة في صفر من السنة الرابعة  - 03

 للهجرة.
سرية عمرو بن أبي أمية لقتل أبي سفيان في  - 02

 السنة الرابعة للهجرة.
سرية عبد اهلل بن عتيك لقتل أبي رافع سلام بن  - 05

أبي الحقيق اليهودي في ذي الحجة من السنة 
 الخامسة للهجرة.

إلى القرطاء في المحرم سرية محمد بن مسلمة  - 06
 من السنة السادسة للهجرة.

سرية عكاشة إلى الغمر في ربيع الآخر من السنة  - 07
 السادسة للهجرة.

ة إلى ذي القصة في ربيع سرية محمد بن مسلم - 01
 80السنة السادسة للهجرة. الآخر من

سرية أبي عبيدة إلى ذي القصة في ربيع الآخر  - 09
 جرة.من السنة السادسة لله

سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم ربيع  - 41
 الآخر من السنة السادسة للهجرة.

                                                 

قه ( ف423/ 3( زاد المعاد )296/ 3( مسند أحمد )609/ 4سيرة ابن هشام ) - 00
 (.005السرايا )

 (.63/ 2( البداية )66/ 4تاريخ الطبري ) - 14
 (.60/ 2( البداية )73/ 4( الكامل )60/ 4تاريخ الطبري ) - 13
 (.60/ 2( البداية )70/ 4( الكامل )29/ 4تاريخ الطبري ) - 12
( السيرة النبوية في ضوء 122/ 2( البداية )2039، 2036صحيح البخاري ) - 12

 (.272لأصلية )المصادر ا
 (.114/ 7( سبل الهدى )62/ 4الطبقات ) - 17
/ 2( البداية )324( مغازي الذهبي )94/ 4( الكامل )61/ 4الطبقات ) - 16

400.) 
/ 2( البداية )324( مغازي الذهبي )94/ 4( الكامل )61/ 4الطبقات ) - 16

 (.146/ 7( سبل الهدى )400

/ 2( البداية )323مغازي الذهبي )( 94/ 4( الكامل )64/ 4الطبقات ) - 19
 (.130/ 7( سبل الهدى )400

/ 7( سبل الهدى )323( مغازي الذهبي )94/ 4( الكامل )63/ 4الطبقات ) - 40
 (.261( السيرة في ضوء المصادر الأصلية )134

سرية زيد بن حارثة إلى العيص في جمادى  - 40
 الأوىل من السنة السادسة للهجرة.

سرية زيد بن حارثة إلى الطرف في جمادى  - 44
 الآخرة من السنة السادسة للهجرة.

إلى حسمى في جمادى سرية زيد بن حارثة  - 43
 81الآخرة من السنة السادسة للهجرة.

سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى في رجب  - 42
 من السنة السادسة للهجرة.

سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل  - 45
 في شعبان من السنة السادسة للهجرة.

سرية علي بن أبي طالب إلى فدك في شعبان من  - 46
 سة للهجرة.السنة الساد

سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة في رمضان من  - 47
 السنة السادسة للهجرة.

 يسرية عبد اهلل بن رواحة إلى أسير بن زارم ف - 41
 82شوال من السنة السادسة للهجرة

( سبل 326، 322( مغازي الذهبي )92/ 4( الكامل )63/ 4الطبقات ) - 41
 (.133/ 7الهدى )

/ 7( سبل الهدى )323( الذهبي )94/ 4( الكامل )147/ 4خ الطبري )تاري - 44
 (.136( فقه السرايا )139

 (.120/ 7( سبل الهدى )62/ 4الطبقات ) - 43

/ 7( سبل الهدى )322( الذهبي )93/ 4( الكامل )147/ 4تاريخ الطبري ) - 42
 (.263( السيرة في ضوء المصادر الأصلية )146

( 322( الذهبي )93/ 4( الكامل )147/ 4تاريخ الطبري ) (62/ 4الطبقات ) - 42
 (.129/ 7سبل الهدى )

( 322( الذهبي )93/ 4( الكامل )146/ 4( تاريخ الطبري )67/ 4الطبقات ) - 47
 (.263( السيرة في ضوء المصادر الأصلية )122/ 7سبل الهدى )

( سبل 69/ 4( صحيح مسلم )146/ 4( تاريخ الطبري )67/ 4الطبقات ) - 46
 (.121( فقه السرايا )262( السيرة في ضوء المصادر الأصلية )126/ 7الهدى )

( فقه 167/ 7( )406/ 3( سبل الهدى )371( الذهبي )66/ 4الطبقات ) - 46
 (.267( السيرة في ضوء المصادر الأصلية )121السرايا )
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سرية كرز بن جابر إلى العرنيين في شوال من  - 49
 السنة السادسة للهجرة.

 سة للهجرة.سرية الخبط في السنة الساد - 31
 سرية بني عبس في السنة السادسة للهجرة. - 30
سرية أبان بن سعيد قبل نجد في السنة السابعة  - 34

 للهجرة.
سرية غالب بن عبد اهلل الليثي إلى بني ثعلبة في  - 33

 صفر من السنة السابعة للهجرة.
سرية أبي بكر إلى بني فزارة بنجد في شعبان  - 32

 جرة.من السنة السابعة لله
خطاب إلى تربة في شعبان من سرية عمر بن ال - 35

 83 السابعة للهجرة. السنة
سرية بشير بن سعد إلى بني مرة بفدك في شعبان  - 36

 من السنة السابعة للهجرة.
سرية غالب بن عبد اهلل الليثي إلى الميفعة في  - 37

 رمضان من السنة السابعة للهجرة.
 وجبار في شوال من سرية بشير بن سعد إلى يمن - 31

 السنة السابعة للهجرة.

                                                 

( 7604، 2193، 3016، 1201، 63/ 4( صحيح البخاري )69/ 4الطبقات ) - 49
 (.167/ 7( سبل الهدى )92/ 4( الكامل )1761صحيح مسلم )

( سبل 4932( صحيح مسلم )2370، 4963، 4263صحيح البخاري ) - 30
 (.342/ 3( زاد المعاد )462/ 7الهدى )

 (.367/ 7( سبل الهدى )247/ 2( أسد الغابة )427/ 1الطبقات ) - 31
 (.404/ 7، سبل الهدى )صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر - 34
 (.107/ 4( الكامل )124/ 4تاريخ الطبري ) - 33
 (.121/ 4تاريخ الطبري ) - 32
( سبل الهدى 419/ 2( البداية )107/ 4( الكامل )121/ 4تاريخ الطبري ) - 32

(7 /130.) 

( سبل الهدى 440/ 2( البداية )107/ 4( الكامل )121/ 4تاريخ الطبري ) - 37
(7 /134.) 

( وراجع 119/ 3( زاد المعاد )107/ 4( الكامل )121/ 4تاريخ الطبري ) - 36
 (.97( ومسلم )7664صحيح البخاري )

( سبل 341/ 3( زاد المعاد )107/ 4( الكامل )124/ 4تاريخ الطبري ) - 36

سرية أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم في ذي  - 39
 الحجة من السنة السابعة للهجرة.

سرية غالب بن عبد اهلل الليثي إلى بني الملوح  - 21
 84في صفر من السنة الثامنة للهجرة.بالكديد 

سرية غالب بن عبد اهلل الليثي إلى فدك في  - 20
 ر من السنة الثامنة للهجرة.صف
سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر في  - 24

 ربيع الأول من السنة الثامنة للهجرة.
سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح  - 23

 في ربيع الأول من السنة الثامنة للهجرة.
سرية زيد بن حارثة إلى مدين في السنة الثامنة  - 22

 للهجرة.
ة مؤتة في جمادى الأوىل من السنة الثامنة سري - 25

 للهجرة.
الآخرة من السنة سرية ذات السلاسل في جمادى  - 26

 85الثامنة للهجرة.

 (.132/ 7الهدى )
 (.433/ 2البداية ) - 39
( سبل الهدى 106/ 4( الكامل )193/ 4( عيون الأثر )117/ 4الطبقات ) - 20

(7 /136.) 

 (.120/ 7( سبل الهدى )192/ 4( عيون الأثر )116/ 4الطبقات ) - 21
( مغازي الذهبي 109/ 4( الكامل )192/ 4( عيون الأثر )116/ 4الطبقات ) - 24

 (.124/ 7( سبل الهدى )479/ 2( البداية )267)
( مغازي الذهبي 109/ 4( الكامل )197/ 4( عيون الأثر )119/ 4الطبقات ) - 23

 (.123/ 7( سبل الهدى )266)
 (.221( السيرة في ضوء المصادر الأصلية )123/ 7سبل الهدى ) - 22
( صحيح 197/ 4( عيون الأثر )129/ 4( تاريخ الطبري )119/ 4الطبقات ) - 22

 (.122/ 7( سبل الهدى )269( مغازي الذهبي )1623مسلم )
( مغازي الذهبي 110/ 4( الكامل )404/ 4ر )( عيون الأث141/ 4الطبقات ) - 27

 (.176/ 7( سبل الهدى )213)
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سرية أبي قتادة إلى خضرة في شعبان من السنة  - 27
 الثامنة للهجرة.

سرية أبي حدرد إلى الغابة في شعبان من السنة  - 21
 الثامنة للهجرة.

قتادة إلى إضم في رمضان من السنة سرية أبي  - 29
 الثامنة للهجرة.

سرية أسامة بن زيد إلى الحرقات في السنة  - 51
 الثامنة للهجرة.

سرية خالد بن الوليد لهدم العزى في رمضان من  - 50
 السنة الثامنة للهجرة.

اع في رمضان سرية عمرو بن العاص لهدم سو - 54
 86الثامنة للهجرة. من السنة

سعد بن زيد الأشهلي لهدم مناة في  سرية - 53
 رمضان من السنة الثامنة للهجرة.

سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة في شوال  - 52
 من السنة الثامنة للهجرة.

سرية قيس بن سعد بن عبادة إلى صداء في  - 55
 السنة الثامنة للهجرة.

 سرية أوطاس في شوال من السنة الثامنة للهجرة. - 56
ية الطفيل بن عمرو الدوسي لهدم ذي الكفين سر - 57

                                                 

( مغازي 000/ 4( الكامل )416/ 4( عيون الأثر )043/ 4الطبقات ) - 27
 (.015/ 6( سبل الهدى )509الذهبي )

 (.417/ 6( سبل الهدى )027/ 4تاريخ الطبري ) - 21
( الكامل 417/ 4ون الأثر )( عي021/ 4( تاريخ الطبري )043/ 4الطبقات ) - 29

 (.091/ 6( سبل الهدى )000/ 4)
 (.491/ 6سبل الهدى ) - 51
/ 6( سبل الهدى )352/ 2( البداية )041/ 4( الكامل )015/ 4الطبقات ) - 50

096.) 
 (.091/ 6( سبل الهدى )032/ 4( الكامل )035/ 4الطبقات ) - 54

 

 (.199/ 7لهدى )( سبل ا132/ 4( الكامل )137/ 4الطبقات ) - 23
( سبل الهدى 320/ 2( البداية )276( مغازي الذهبي )137/ 4الطبقات ) - 22

 في شوال من السنة الثامنة للهجرة.
سرية عيينة بن حصن إلى بني تميم في المحرم  - 51

 87لسنة التاسعة للهجرة.من ا

سرية قطبة بن عامر إلى خثعم في صفر من  - 59
 السنة التاسعة للهجرة.

سرية الضحاك بن سفيان إلى القرطاء في ربيع  - 61
 لأول من السنة التاسعة للهجرة.ا

سرية علقمة بن مجزر إلى الأحباش بجدة في  - 60
 ربيع الآخر من السنة التاسعة للهجرة.

سرية علي بن أبي طالب لهدم الفلس في ربيع  - 64
 الآخر من السنة التاسعة للهجرة.

سرية عكاشة بن محصن إلى الجناب في ربيع  - 63
 رة.الآخر من السنة التاسعة للهج

سرية طلحة بن عبيد اهلل لحرق بيت سويلم  - 62
 اليهودي في رجب من السنة التاسعة للهجرة.

يد إلى أكيدر ملك دومة في سرية خالد بن الول - 65
 88السنة التاسعة للهجرة. رجب من

سرية خالد بن الوليد إلى خثعم في خالد بن  - 66
 الوليد السنة التاسعة للهجرة.

ن والمغيرة بن شعبة لهدم اللات سرية أبي سفيا - 67

(7 /400.) 
 (.411/ 7سبل الهدى ) - 22
 (.407/ 7( سبل الهدى )44/ 2( البداية )266مغازي الذهبي ) - 27
 (.410/ 7( سبل الهدى )129/ 4( عيون الأثر )122/ 4الطبقات ) - 26
 (.342/ 7( سبل الهدى )423/ 4( عيون الأثر )126 /4الطبقات ) - 26

 (.346/ 7( سبل الهدى )427/ 4( عيون الأثر )126/ 4الطبقات ) - 29
 (.349/ 7( سبل الهدى )427/ 4( عيون الأثر )126/ 4الطبقات ) - 70
 (.331/ 7( سبل الهدى )426/ 4( عيون الأثر )129/ 4الطبقات ) - 71
 (.332/ 7( سبل الهدى )426/ 4ون الأثر )( عي120/ 4الطبقات ) - 74
 (.337/ 7( سبل الهدى )426/ 4( عيون الأثر )120/ 4الطبقات ) - 73
 (.2/ 2( البداية )216/ 4سيرة ابن هشام ) - 72
 (.16/ 2( البداية )464/ 4( عيون الأثر )162/ 4تاريخ الطبري ) - 72
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 في رمضان من السنة التاسعة للهجرة.
سرية خالد بن سعيد بن العاص إلى اليمن في  - 61

 السنة التاسعة للهجرة.
سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان  - 69

 بنجران في ربيع الآخر من السنة العاشرة للهجرة
العاشرة سرية إلى رعية السحيمي في السنة  - 71

 للهجرة.
الب إلى اليمن في رمضان سرية علي بن أبي ط - 70

 89 العاشرة للهجرة. من السنة
سرية جرير بن عبد اهلل البجلي لهدم ذي  - 74

 الخلصة في رمضان من السنة العاشرة للهجرة
 رسرية أسامة بن زيد إلى البلقاء بالشام في صف - 73

 90من السنة الحادية عشرة للهجرة.

 ملسو هيلع هللا ىلص أمراؤه

على مكة  -رضي اهلل عنه  -عتاب بن أسيد  - 0
 والحج سنة ثمان للهجرة.

على الحج  -رضي اهلل عنه  -أبو بكر الصديق  - 4
 سنة تسع للهجرة.

على  -رضي اهلل عنه  -علي بن أبي طالب  - 3
 الأخماس باليمن.

 على اليمن. -رضي اهلل عنه  -باذان بن ساسان  - 2
على صنعاء  -اهلل عنه رضي  -شهر بن باذان  - 5

                                                 

 (.376/ 6سبل الهدى ) - 66
 (.410/ 4( عيون الأثر )010/ 4تاريخ الطبري ) - 67
 (.372/ 6( سبل الهدى )5965( الإصابة )034/ 2أسد الغابة ) - 61
( مغازي 315/ 4( عيون الأثر )092/ 4( تاريخ الطبري )052/ 4الطبقات ) - 69

 (.011/ 5( البداية )691الذهبي )
( إسناده 217/ 3( وقال الحافظ في الإصابة )44266، 44265مسند أحمد ) - 71

 (.405/ 0صالح وانظر معجم الصحابة لابن قانع )

 وأعمالها بعد موت أبيه.
 على -رضي اهلل عنه  -خالد بن سعيد بن العاص  - 6

 صنعاء وأعمالها بعد مقتل شهر.
على  -رضي اهلل عنه  -زياد بن لبيد الأنصاري  - 7

 حضر موت.
على زبيد،  -رضي اهلل عنه  -أبو موسى الأشعري  - 1

 وعدن، وزمع، والساحل.
 على الجند. -رضي اهلل عنه  -جبل  معاذ بن - 9

على  -رضي اهلل عنه  -أبو سفيان بن حرب  - 01
 نجران.

على  -رضي اهلل عنه  -يان يزيد بن أبي سف - 00
 91تيماء.

رضي اهلل عنه  -المهاجر بن أبي أمية المخزومي  - 04
 على كندة والصدف. -

 على عمان. -رضي اهلل عنه  -عمرو بن العاص  - 03
على  -رضي اهلل عنه  -رو بن أم مكتوم عم - 02

 المدينة إذا سافر.
على  -رضي اهلل عنه  -العلاء بن الحضرمي  - 05

 البحرين.
على  -رضي اهلل عنه  -أبان بن سعيد الأموي  - 06

 92هجرة بعد عزل العلاء.البحرين سنة تسعة لل

 ملسو هيلع هللا ىلصكتاب النبي 

 

( سبل 1134( الإصابة )4267( صحيح مسلم )327صحيح البخاري ) - 64
 (.364/ 7الهدى )

 (.94/ 6( البداية )422/ 4( تاريخ الطبري )160/ 4الطبقات ) - 63

 (.321 - 336( سبل الهدى )02 - 0)91 
 (.463 ،464، 460/ 0لام النبلاء )( سير أع06، 05)
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 وهو ثمانية وثلاثون كاتبًا:
ه : ذكر-رضي اهلل عنه  -عاص أبان بن سعيد بن ال - 0

 في عيون الأثر.
: ذكره في -رضي اهلل عنه  -أبو بكر الصديق  - 4

 عيون الأثر.
: ذكره ابن مسكويه -رضي اهلل عنه  -أبو سفيان  - 3

 .ملسو هيلع هللا ىلصفي كتاب النبي 
وهو أول من كتب  -رضي اهلل عنه  -أبي بن كعب  - 2

 بالمدينة. ملسو هيلع هللا ىلصالوحي بين يدي رسول اهلل 
وهو الذي  -رضي اهلل عنه  -الأرقم بن أبي الأرقم  - 5

كتب كتبًا لعبد يغوث بن وعلة الحاريث، وعاصم بن 
 الحارث الحاريث، والأجب.

: ذكره في -رضي اهلل عنه  -بريدة بن الحصيب  - 6
 عيون الأثر.

وهو الذي كتب  -رضي اهلل عنه  -ثابت بن قيس  - 7
 الكتاب لوفد ثمالة والحدان.

وهو الذي  - رضي اهلل عنه -بن الصلت  جهيم - 1
 93الطفيل الحاريث.كتب الكتاب ليزيد بن

واكن هو والزبير  -رضي اهلل عنه  -جهم بن سعد  - 9
يكتبان أموال الصدقة،  -رضي اهلل عنه  -بن العوام 

 وهو الذي كتب كتابًا لمجاعة بن مرارة.
وهو أحد  -رضي اهلل عنه  -حنظلة بن الربيع  - 01

 ، ويعرف بالكاتب.ملسو هيلع هللا ىلصكتبوا لرسول اهلل  الذين
: ذكره -رضي اهلل عنه  -حويطب بن عبد العزى  - 00

 .ملسو هيلع هللا ىلصابن مسكويه في كتاب النبي
كان هو  -رضي اهلل عنه  -الحصين بن نمير  - 04

يكتبان  -رضي اهلل عنهما  -والمغيرة بن شعبة 

                                                 

 (.314/ 4( عيون الأثر )393 - 375/ 00( سبل الهدى )31 - 0)93 

 المداينات والمعاملات.
ره ابن ذك -رضي اهلل عنه  -حاطب بن عمرو  - 03

 .ملسو هيلع هللا ىلصمسكويه في كتاب النبي 
كان  -رضي اهلل عنه  -حذيفة بن اليمان  - 02

 يكتب خرص النخل.
رضي اهلل  -خالد بن زيد أبو أيوب الأنصاري  - 05

وهو الذي كتب الكتاب إلى بني عذرة بن حمير  -عنه 
 يدعوهم إلى الإسلام.

 وهو -رضي اهلل عنه  -خالد بن سعيد بن العاص  - 06
 تب لوفدالذي ك

ا، ولراشد بن عبد السلمي،  ثقيف يحرم عليهم وج ً
 ولحرام بن عبد العوف، ولسعيد بن سفيان.

ذكره ابن عبد  -رضي اهلل عنه  -خالد بن الوليد  - 07
 .ملسو هيلع هللا ىلصالبر وابن الأثير في كتاب النبي 

كان هو وجهم  -رضي اهلل عنه  -الزبير بن العوام  - 01
 أموال الصدقة. يكتبان -رضي اهلل عنه  -بن سعد 

كان من كتاب  -رضي اهلل عنه  -زيد بن ثابت  - 09
أن يتعلم لغة يهود، فتعلمها  ملسو هيلع هللا ىلصالوحي، وأمره رسول اهلل 

 في خمسة عشر يوًما
 -رضي اهلل عنه  -سعيد بن سعيد بن العاص  - 41

 .ملسو هيلع هللا ىلصفي كتاب النبي  -رحمه اهلل  -ذكره ابن عبد البر 
وهو أول  -نه رضي اهلل ع -شرحبيل بن حسنة  - 40

 ملسو هيلع هللا ىلصمن كتب لرسول اهلل 
: ذكره في -رضي اهلل عنه  -طلحة بن عبيد اهلل  - 44

 عيون الأثر.
وهو الذي  -رضي اهلل عنه  -عامر بن فهيرة  - 43

 كتب الكتاب لسراقة بن مالك أثناء الهجرة.
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كان  -رضي اهلل عنه  -عبد اهلل بن الأرقم  - 42
 يكتب للملوك بأمر النبي

 .ملسو هيلع هللا ىلص
 رضي -بد اهلل بن عبد اهلل بن أبي بن سلول ع - 45

 .ملسو هيلع هللا ىلصذكره ابن عبد البر فيمن كتب للنبي  -اهلل عنه 
ذكره في  -رضي اهلل عنه  -عبد اهلل بن رواحة  - 46

 عيون الأثر.
وهو الذي  -رضي اهلل عنه  -عبد اهلل بن زيد  - 47

 كتب الكتاب لمن أسلم من حدس من لخم.
 -رضي اهلل عنه  -ي سرح عبد اهلل بن سعد بن أب - 41

 كان من كتاب الوحي.
: ذكره -رضي اهلل عنه  -عبد اهلل بن عبد الأسد  - 49

 في عيون الأثر.
وهو الذي  -رضي اهلل عنه  -عثمان بن عفان  - 31

 كتب لنهشل بن مالك الوائلي.
: ذكره في -رضي اهلل عنه  -عمر بن الخطاب  - 30

 عيون الأثر.
: ذكره في -رضي اهلل عنه  -عمرو بن العاص  - 34

 عيون الأثر.
وهو الذي  -رضي اهلل عنه  -علي بن أبي طالب  - 33

كتب لنعيم بن أوس الداري.، وللحصين بن أوس 
 الأسلمي.

وهو  -رضي اهلل عنه  -العلاء بن الحضرمي  - 32
الذي كتب لبني معن الطائيين، ولبني شنخ من جهينة، 

 ولأسلم بن خزاعة.

 -رضي اهلل عنه  -مسلمة الأنصاري محمد بن  - 35
 وهو الذي كتب لمهريالأبيض.

وهو  -رضي اهلل عنه  -معاوية بن أبي سفيان  - 36

الذي كتب لعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، وإلى 
الأقيال من حضر موت، ولبلال بن الحارث، ولعتبة بن 

 فرقد.
رضي اهلل عنه  -معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي - 37

 .ملسو هيلع هللا ىلصعمرو بن شبة فيمن كتب للنبي ذكره  -
وهو الذي  -رضي اهلل عنه  -المغيرة بن شعبة  - 31

كتب لأساقفة نجران، ولبني الضباب، ولبني قنان بن 
ثعلبة، وليزيد بن المحجل، ولعامر بن الأسود، ولبني 

 جوين الطائيين.

 إلى ملوك الأرض ملسو هيلع هللا ىلصرسله 

 وهو ثمانية وأربعون رسولًا:
 -رضي اهلل عنه  -هلل الحميري الأقرع بن عبد ا - 0

 إلى ذي مران.
 إلى سعد هذيم. -رضي اهلل عنه  -أبي بن كعب  - 4
 إلى -رضي اهلل عنه  -جرير بن عبد اهلل البجلي  - 3

 ذي الكلاع بن ناكور.
إلى  -رضي اهلل عنه  -حاطب بن أبي بلتعة  - 2

 المقوقس ملك الإسكندرية.
مع دحية إلى  -رضي اهلل عنه  -حسان بن سلمة  - 5

 هرقل ملك الروم.
إلى  -رضي اهلل عنه  -الحارث بن عمير الأزدي  - 6

 صاحب بصرى.
إلى  -رضي اهلل عنهما  -حريث بن زيد الخير  - 7

 يحنة بن رؤبة الأيلي.
إلى يحنة بن  -رضي اهلل عنه  -حرملة بن حريث  - 1

 رؤبة الأيلي.
يدر ملك إلى أك -رضي اهلل عنه  -خالد بن الوليد  - 9
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 دومة.
أيًضا إلى بني  - رضي اهلل عنه -خالد بن الوليد  - 01

 94الحارث بن كعب.

 إلى -رضي اهلل عنه  -دحية بن خليفة الكلبي  - 00
 هرقل ملك الروم.

 إلى -رضي اهلل عنه  -رفاعة بن زيد الضبيبي  - 04
 قومه.

إلى قيس بن  -رضي اهلل عنه  -زياد بن حنظلة  - 03
 ان بن بدر.عاصم والزبرق

إلى  -رضي اهلل عنه  -سليط بن عمرو العامري  - 02
 هوذة بن علي الحنفي.

إلى  -رضي اهلل عنه  -عمرو بن أمية الضمري  - 05
 مسيلمة الكذاب.

إلى  -رضي اهلل عنه  -السائب بن العوام  - 06
 مسيلمة الكذاب.

إلى  -رضي اهلل عنه  -شجاع بن وهب الأسدي  - 07
 شمر الغساني ملك البلفاء.الحارث بن أبي 

رضي اهلل  -صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي  - 01
 إلى قومه باهلة. -عنه 
رضي اهلل  -صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي  - 09

 إلى جبلة بن الأيهم. -عنه 
إلى  -رضي اهلل عنه  -الصلصل بن شرحبيل  - 41

 صفوان بن أمية.
إلى  -ي اهلل عنه رض -ضرار بن الأزور الأسدي  - 40

 الأسود وطليحة.

                                                 

( ولم أتمكن 362، 322/ 11( سبل الهدى )424، 444/ 1( الطبقات )26 - 1)
 من ترتيبهم زمني ًا لعد معرفة التاريخ في كثير منها فرتبتها هجائي ًا.

إلى  -رضي اهلل عنه  -ضرار بن الأزور الأسدي  - 44
 عوف الزرقاني.

إلى بني بكر  -رضي اهلل عنه  -ظبيان بن مرثد  - 43
 بن وائل.

إلى  -رضي اهلل عنه  -عبد اهلل بن حذافة  - 42
 كسرى.

 رضي اهلل -عبد اهلل بن بديل بن ورقاء الخزاعي  - 45
 إلى اليمن. -عنه 
 رضي اهلل -عبد اهلل بن قيس أبو موسى الأشعري  - 46

 إلى اليمن. -عنه 
 -رضي اهلل عنه  -عبد اهلل بن عوسجة العرين  - 47

 إلى سمعان بن عمرو.
 رضي -عبد الرحمن بن بديل بن ورقاء الخزاعي  - 41

 إلى اليمن. -اهلل عنه 
 عنه رضي اهلل -أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر  - 49

 إلى البحرين. -
ى إل -رضي اهلل عنه  -عبيد اهلل بن عبد الخالق  - 31

 طاغية الروم.
إلى  -رضي اهلل عنه  -العلاء بن الحضرمي  - 30

 المنذر بن ساوى ملك البحرين.
إلى جيفر بن  -رضي اهلل عنه  -عمرو بن العاص  - 34

 الجلندي ملك عمان.
إلى  -عنه  رضي اهلل -عمرو بن أمية الضمري  - 33

 النجاشي ملك الحبشة.
 إلى اليمن. -رضي اهلل عنه  -عمرو بن حزم  - 32
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 إلى صنعاء. -رضي اهلل عنه  -عقبة بن عمرو  - 35
إلى  -رضي اهلل عنه  -عياش بن أبي ربيعة  - 36

 اليمن.
إلى ثمامة بن  -رضي اهلل عنه  -فرات بن حيان  - 37

 أثال.
إلى المنذر  - عنه رضي اهلل -قدامة بن مظعون  - 31

 بن ساوى ملك البحرين.
إلى قيس بن  -رضي اهلل عنه  -قيس بن نمط  - 39

 عمرو.
 إلى اليمن. -رضي اهلل عنه  -معاذ بن جبل  - 21
 إلى اليمن. -رضي اهلل عنه  -مالك بن مرارة - 20
 إلى اليمن. -رضي اهلل عنه  -مالك بن عقبة  - 24
إلى الحارث  - عنه رضي اهلل -المهاجر بن أمية  - 23

 بن عبد كلال الحميري.
 إلى ثقيف. -رضي اهلل عنه  -نمير بن خرشة  - 22
ى إل -رضي اهلل عنه  -نعيم بن مسعود الأشجعي  - 25

 ابن ذي اللحية.
إلى أكيدر  -رضي اهلل عنه  -واثلة بن الأسقع  - 26

 ملك دومة.
إلى  -رضي اهلل عنه  -وبر بن يحنس الأزدي  - 27

 يه.داذو
إلى  -رضي اهلل عنه  -الوليد بن بحر الجرهمي  - 21

 أقيال اليمن.

الوفود التي وفدت على 

 (0)95 ملسو هيلع هللا ىلصرسول الله 

                                                 

رة خير العباد (، سبل الهدى والرشاد في سي309 - 424/ 1( راجع الطبقات )1)
(7 /367 - 769.)   

 وهم أربعة ومائة:
وفد مزينة في رجب من السنة الخامسة من  - 0

 الهجرة.
 وفد أشجع في السنة الخامسة من الهجرة. - 4
 وفد جذام قبل السنة السابعة من الهجرة. - 3
وفد الأشعريين في المحرم من السنة السابعة من  - 2

 الهجرة.
 وفد دوس في السنة السابعة من الهجرة. - 5
 وفد بني ثعلبة في السنة الثامنة من الهجرة. - 6
 وفد سليم في السنة الثامنة من الهجرة. - 7
وفد ربيعة عبد القيس في السنة الثامنة من  - 1

 الهجرة.
 امنة من الهجرة.وفد صداء في السنة الث - 9

 وفد ثمالة والحدان في السنة الثامنة من الهجرة. - 01
 وفد باهلة في السنة الثامنة من الهجرة. - 00

__________ 
 

تنبه: بعد الوفد الواحد والخمسين لم أتمكن من 
ترتيبهم زمنيا لعدم الوصول إلى تاريخ وفودهم على 

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

ة التاسعة من وفد أسد في المحرم من السن - 04
 الهجرة.

وفد عذرة في صفر من السنة التاسعة من  - 03
 الهجرة.

وفد بلي في ربيع الأول من السنة التاسعة من  - 02
 الهجرة.

وفد يحنة بن رؤبة في رجب من السنة التاسعة  - 05
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 من الهجرة.
وفد جرباء وأذرح في رجب من السنة التاسعة  - 06

 من الهجرة.
سعود الثقفي قبل رمضان من وفد عروة بن م - 07

 السنة التاسعة من الهجرة.
وفد ثقيف في رمضان من السنة التاسعة من  - 01

 الهجرة.
وفد ملوك حمير في رمضان من السنة التاسعة  - 09

 من الهجرة.
وفد ضمام بن ثعلبة في السنة التاسعة من  - 41

 الهجرة.
وفد الداريين من لخم في السنة التاسعة من  - 40
 جرةاله
 وفد بهراء في السنة التاسعة من الهجرة - 44
 وفد بني البكاء في السنة التاسعة من الهجرة - 43
 وفد بني فزارة في السنة التاسعة من الهجرة - 42

 وفد ثعلبة بن منقذ في السنة التاسعة من الهجرة. - 45
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 وهم أربعة:
: وهو أول من أذن -رضي اهلل عنه  -بلال بن رباح  - 0

اشتراه الصديق وأعتقه، فلزم رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اهلل 
، وشهد معه جميع المشاهد، وتويف بالشام سنة ملسو هيلع هللا ىلص

 عشرين من الهجرة.
: كان يؤذن -رضي اهلل عنه  -عمرو بن أم مكتوم  - 4

 بالمدينة، وهو من المهاجرين الأولين، ملسو هيلع هللا ىلصلرسول اهلل 
 .-رضي اهلل عنه  -تويف في آخر خلافة عمر 

: جعله -رضي اهلل عنه  -سعد بن عائذ القرظ  - 3
، ملسو هيلع هللا ىلصمؤذنًا بقباء، فلما مات رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 -رضي اهلل عنه  -وترك بلال الآذان، نقله أبو بكر 
، تويف سنة أربعة وسبعين من ملسو هيلع هللا ىلصإلى مسجد رسول اهلل 

 الهجرة.
: هو أوس بن معير -ي اهلل عنه رض -أبو محذورة  - 2

بمكة سنة تسع وخمسين من  واكن يرجع الآذان مات
 96الهجرة.

 

أمهات المؤمنين رضي الله 

 عنهن

 وهن إحدى عشرة:
: تزوجها -رضي اهلل عنها -خديجة بنت خويلد  - 0

قبل البعثة وعمره خمس وعشرون سنة،  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
سنة وعمرها أربعون سنة وتوفيت في حياته في ال

                                                 

 (.473/ 0الإصابة ) - 0
 (.5759( الإصابة )96/ 0( زاد المعاد )715معجم الصحابة لابن قانع ) - 4
 (.4424( التقريب )475/4403/ 01) تهذييب الكمال - 3
 (.1320( التقريب )456/7613/ 32) تهذييب الكمال - 2

 العاشرة للبعثة.
: -رضي اهلل عنها -عائشة بنت أبي بكر الصديق  - 4

عقد عليها في شوال سنة عشر من البعثة، وبنى بها في 
شوال من السنة الأوىل للهجرة، وتويف عنها وهي بنت 
ثمان عشرة سنة، وماتت بعده في رمضان سنة سبع 

 وخمسين للهجرة.
: تزوجها رسول -رضي اهلل عنها -سوده بنت زمعة  - 3

في شوال سنة عشر من البعثة، بعد وفاة  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
، وتوفيت سنة خمس -رضي اهلل عنها -خديجة 

 97وخمسين للهجرة.

: تزوجها النبي -رضي اهلل عنها -حفصة بنت عمر  - 2
في شعبان من السنة الثالثة للهجرة، وماتت سنة  ملسو هيلع هللا ىلص

 خمس وأربعين للهجرة.
-رضي اهلل عنها - زينب بنت خزيمة أم المساكين - 5

في رمضان من السنة الثالثة  ملسو هيلع هللا ىلص: تزوجها النبي 
للهجرة، وماتت بعد زواجها بشهور فصلى عليها 

 ودفنها.
: تزوجها -رضي اهلل عنها -زينب بنت جحش  - 6

في السنة الثالثة على الراجح، وماتت  -ملسو هيلع هللا ىلص -النبي 
 سنة عشرين من الهجرة.

: - عنهارضي اهلل -أم سلمة هند بنت أبي أمية  - 7
في شوال سنة أربع من الهجرة،  -ملسو هيلع هللا ىلص -تزوجها النبي 

 (.333(، الإصابة )241/ 1تاريخ الطبري ) - 1
(، مسلم 2132( بسند صحيح، صحيح البخاري )410/ 7مسند أحمد ) - 4
 (.6734(، التقريب )601(، الإصابة )124/ 3(، البداية )1243)
الإصابة  (،263( بسند حسن، صحيح سيرة ابن هشام )410/ 7مسند أحمد ) - 3
 (.6714(، التقريب )703)
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، وهي آخر وتوفيت سنة اثنتين وستين من الهجرة
 98أمهات المؤمنين موتًا.

: تزوجها -رضي اهلل عنها  -جويرية بنت الحارث  - 1
سنة خمس من الهجرة، وتوفيت سنة  -ملسو هيلع هللا ىلص -النبي 

 خمسين من الهجرة.
 :-رضي اهلل عنها  -أم حبيبة بنت أبي سفيان  - 9

وهي بالحبشة سنة سبع، وتوفيت  -ملسو هيلع هللا ىلص -تزوجها النبي 
 سنة أربع وأربعين للهجرة.

: وهي من -رضي اهلل عنها -صفية بنت حيي  - 01
، -عليه السلام -نسل نبي اهلل هارون بن عمران 

سنة سبع، وتوفيت سنة خمسين  -ملسو هيلع هللا ىلص -تزوجها النبي 
 لى الراجح.للهجرة ع

: تزوجها -رضي اهلل عنها -ميمونة بنت الحارث  - 00
وتوفيت  في ذي القعدة سنة سبع، -ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهلل 

 99 سنة إحدى وخمسين للهجرة.

 ملسو هيلع هللا ىلصسراري النبي 

 كانت له سريتان:
: -رضي اهلل عنها -ريحانة بنت زيد بن عمرو  - 0

كانت من سبي بني قريظة، فأسلمت، فتسرى بها رسول 
في المحرم سنة ست، وتوفيت بعد مرجعه  -ملسو هيلع هللا ىلص -اهلل 

                                                 

/ 1محب الدين الطبري )(، خلاصة سيرة سيد البشر ل60/ 10الطبقات ) - 2
 (.16/ 1(، شذرات الذهب )492(، الإصابة )294

(، 266(، الإصابة )761/ 1(، خلاصة سيرة سيد البشر )114/ 10الطبقات ) - 2
 (16/ 1شذرات الذهب )

(، 6292(، التقريب )276(،الإصابة )173/ 2(، البداية )172مغازي الذهبي ) - 7
 ضعيف.  ـهوهو 2ومنهم من قال تزوجها سنة 

/ 4(، سير أعلام النبلاء )66/ 4(، تاريخ الطبري )2970/ 62/ 10الطبقات ) - 6
 (.6792(، التقريب )1302(، الإصابة )401

/ 4(، سير أعلام النبلاء )2136(، صحيح البخاري )113/ 10الطبقات ) - 6
 (.6222(، التقريب )420(، الإصابة )471

 من حجة الوداع سنة عشر من الهجرة.
: أهداها له -رضي اهلل عنها -مارية القبطية  - 4

المقوقس صاحب الإسكندرية، فأسلمت، فتسرى بها 
 عليه -سنة سبع، وولدت له إبراهيم  -ملسو هيلع هللا ىلص -رسول اهلل 

 100، وتوفيت سنة ست عشرة من الهجرة.-السلام

 ملسو هيلع هللا ىلصلنبي أولاد ا

 وهم سبعة:
زينب، ورقية، وأم كلثوم، وفاطمة، والقاسم، وعبد  - 0

 .-عليهم السلام -اهلل، وإبراهيم، 
، إلا -رضي اهلل عنها -كل أولاده من خديجة  - 4

، -رضي اهلل عنها -إبراهيم فإنه من مارية القبطية
ومات في ربيع الأول سنة عشر، وهو ابن ثمانية عشر 

 شهرا.
رضي اهلل  -إلا فاطمة  -ملسو هيلع هللا ىلص -كل أولاده ماتوا قبله  - 3

، ظلت بعده ستة أشهر، فماتت في رمضان سنة -عنها
 101عشرة، وهي ابنة تسع وعشرين سنة. إحدى

 ملسو هيلع هللا ىلصأعمامه وعماته 

 أعمامه أحد عشر وهم: - 0
حمزة، والعباس، وأبو طالب، وأبو لهب، والزبير، وعبد 

 (.41/ 1(، شذرات )234(، الإصابة )171/ 2(، البداية )92/ 10الطبقات ) - 9
(، صحيح مسلم 2400(، صحيح البخاري )2972/ 117/ 10الطبقات ) - 10

 (.440/ 2(، البداية )1372/ 62/ 62)
(، 106/ 4(، الكامل )413/ 4(، تاريخ الطبري )2976/ 146/ 10الطبقات ) - 11

 (.346/ 3(، زاد المعاد )436/ 4سير أعلام النبلاء )

 (.46/ 7(، البداية )222(، الإصابة )142/ 10طبقات )ال - 1
 (.419/ 11(، سبل الهدى )961(، الإصابة )37/ 7البداية ) - 4

(، 66/ 1(، زاد المعاد )30/ 7(، البداية )39 - 40/ 10( الطبقات )3، 4، 1)101 
 (.17/ 11سبل الهدى )
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مغيرة، والغيداق ... الكعبة، والمقوم، وضرار، وقثم، وال
 .-رضي اهلل عنهما -ولم يسلم منهم إلا حمزة، والعباس

 وعماته ست، وهن: - 4
صفية، وعاتكة، وبرة، وأروى، وأميمة، وأم حكيم 

البيضاء، أسلم منهن: صفية، واختلف في إسلام 
 .عاتكة وأروى

 

 

 102 .تم والحمد لله وحده

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفهرس
 3 ......................................................... الثانية الطبعة مقدمة

 3 ....................................................... السيرة دراسة مراحل

 2 ......................................................... الصالحة النية فضل

 2 ............................ السيرة دراسة عند المسلم ينويها التي النوايا

                                                 

 (64/ 12(، سبل الهدى )66/ 1( زاد المعاد )4، 1)102 

 6 ...................................................... المبعث إلى المولد من

 6 .......................................................الهجرة إلى ةالبعث من

 9 ................................................... الهجرة من األولى السنة

 10 .................................................. الهجرة من الثانية السنة

 14 .................................................. الهجرة من الثالثة السنة

 14 ................................................ الهجرة من الرابعة السنة

 13 .................................................... للهجرة الخامسة ةالسن

 12 ............................................... الهجرة من السادسة السنة

 17 ..................................................... للهجرة السابعة ةالسن

 16 ................................................. الهجرة من الثامنة السنة

 41 ..................................................... للهجرة التاسعة السنة

 42 .............................................................. عاشرةال السنة

 47 ............................................. للهجرة عشرة الحادية السنة

 46 ................................................... ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول غزوات

 49 ......................................................... ملسو هيلع هللا ىلص الرسول سرايا

 33 .................................................................. ملسو هيلع هللا ىلص أمراؤه

 33 ............................................................. ملسو هيلع هللا ىلص النبي كتاب

 32 ............................................. األرض ملوك إلى ملسو هيلع هللا ىلص رسله

 36 ............................. (1) ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول على وفدت التي الوفود

 39 ..................................................... ملسو هيلع هللا ىلص الله رسول مؤذنو

 20 ......................................عنهن الله رضي المؤمنين أمهات

 21 ............................................................. ملسو هيلع هللا ىلص النبي أوالد

 21 ........................................................ ملسو هيلع هللا ىلص وعماته أعمامه

 


